A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett
XXVIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiai Verseny
tájékoztató budapesti iskoláknak 2017/2018. tanév

A 7. és a 8. osztályos tanulók (13 és 14 éves korosztály) azonos ismeretanyagból együtt
versenyeznek.
A versennyel kapcsolatos információk megtalálhatók a www.tehetseghalo.hu és a
www.fazekas.hu honlapokon!
Jelentkezés a versenyre:
Az idei tanévtől a nevezés rendjében változás van! A versenyszabályzat értelmében a fővárosi
fordulóra a tanulókat a TEHETSÉGHÁLÓ-n kell benevezni.
Cím: www.tehetseghalo.hu . A nevezésekkel kapcsolatban a szükséges információk megtalálhatók a
tehetségháló versenyszabályzat menüpontjában.
I.

Kerületi forduló: 2018. február 7. (szerda) 14 óra

Az iskolákban a szaktanárok szervezik meg a háziversenyt, megelőzve a kerületi fordulót.
A házi/ iskolai forduló felkészülési anyaga:
Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek. A
TermészetBúvár magazin 2017. év 3.-4.-5.-6. számának kijelölt cikkei, kiemelten a képekhez
kapcsolódó tartalom.
Kérjük a felkészítő kollégákat, hogy a kerületi fordulóra jelentkezéshez a mellékelt táblázatot
használják.
A kerületi forduló központi feladatlapjait, a megoldó kulcsot, és további információkat zárt
borítékban vehetik át a kerületi munkaközösség-vezetők, tantárgygondozók illetve kapcsolattartók a
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium portáján (Bp.1082.
Horváth Mihály tér 8.) 2018. január 31- február 1-2-án (hétfő, kedd, szerda)
8.00-18.00 óráig..
A kerületi fordulón a legmagasabb pontszámot elért 3 versenyző juthat be a budapesti
fordulóra.
A budapesti fordulóra továbbjutott versenyzőket a www.tehetségháló.hu honlapon kell benevezni.
Ehhez kérjük a versenykoordinátor szaktanácsadók segítségét.
Beküldési határidő: 2018. február 12. (péntek)
II.

Budapesti forduló: 2018. április 14. (szombat) 10-14 óra

Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A versenyzők a verseny szervezői által összeállított központi feladatlapot töltik ki.
A budapesti döntő ismeretanyaga:
Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek.
TermészetBÚVÁR folyóirat 2017. év 3., 4., 5., 6. és a 2018.év 1. számában megjelenő cikkek közül a
megyei/fővárosi forduló ismeretanyagának gerincét a POSZTER kép és cikk,
VIRÁGKALENDÁRIUM kép és cikk valamint az ÚTRAVALÓ cikke adja, míg ajánlott irodalomként
a kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikk ismeretanyaga is. (A honlapra ebben az
évben nem kerülnek fel a cikkek!)
Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu
Hazánk 10 nemzeti parkjainak alapvető ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett
LEPORELLÓK segítségével. A leporelló sorozat megrendelhető a kiadónál: www.tbuvar.hu
A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A
legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut be az országos döntőbe. Ha a döntő során holtverseny

alakul ki, akkor a versenybizottság a megadott ismeretanyagból feltett kérdésekre adott válaszok
alapján dönti el a továbbjutást.
Beküldési határidő: 2018. április 20. (péntek) hermanoverseny@gmail.com címre.
III.

Országos döntő: 2018. június 1-2-3. (péntek –szombat-vasárnap)

Helyszíne: Kisújszállás, Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium,
Az országos döntő három fordulóból áll: kiselőadás (szóbeli), elmélet (írásbeli),terepgyakorlat.
A döntőt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kerül megrendezésre.
Kapcsolattartó: Dobák Tiborné – Móricz Zsigmond Református Kollégium
Elérhetősége: hermanoverseny@gmail.com
mobil: +36 30 618 4894
A verseny ismeretanyaga részletesen megtalálható az országos kiírásban, elérhető a
www.tehetseghalo.hu honlapon.

Budapest, 2017. szeptember 15.
Deák Márta
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
deak.marta@oh.gov.hu 061-374-214
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