Tisztelt Érdeklődő!
A XXXI. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
döntőjét online formában rendezzük

2020. október 29-én
A döntőbe került diákok névsorát az MTT honlapján (www.mtte.hu)
http://mtte.hu/sites/default/files/HEVESY_2020_dontobe_jutottak_7_o.pdf
http://mtte.hu/sites/default/files/HEVESY_2020_dontobe_jutottak_8_o.pdf

tekinthetik

meg:

A döntő lebonyolításában az egri Eszterházy Károly Egyetem Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszéke lesz
segítségünkre.
Az online döntőn az elméleti feladatsor megoldását követően és szóbeli forduló során mérik össze tudásukat
a döntőbe jutott versenyzők az alábbi időbeosztás szerint:
2020. október 29. csütörtök
9:00

Megnyitó (max. 15 perc)

9:30

Elméleti online feladatok megoldása (előreláthatóan 120 perc)

13:00 Szóbeli forduló (előreláthatóan 17 óráig tart) Egy-egy versenyző szóbeli fordulójának időtartama 10
perc. Téma: a versenykiírás Kárpát-medencei fordulójában megjelölt ismeretanyag valamely jól körülhatárolt
részének vázlatos ismertetése, és a felmerülő kérdések megválaszolása. Felkészülési idő nincs, ez egyfajta
párbeszéd a diák és a zsűri tagjai között.
Az érintett versenyző felé előzetesen jelezni fogjuk azt az idősávot, amikor a bekapcsolt és működő készülék
előtt kell tartózkodnia.
A verseny időpontja az őszi szünetre esik ezért minden döntőbe jutott versenyző otthonából tud részt venni
az online kapcsolatot igénylő versenyen, a becsületesség jegyében, segédeszközök használata nélkül.
A döntőbe jutott versenyzőknek a verseny idejére rendelkezniük kell webkamerával, mikrofonnal és
hangszóróval ellátott számítógéppel, vagy laptoppal, szélessávú internet eléréssel. Az írásbeli teszt a Moodle
rendszerben, míg a szóbeli meghallgatásra a Microsoft Teams-ben kerül sor. A megnyitó és a záróesemények
is a Teams-ben zajlanak.
A döntőben való részvételhez az alábbi technikai feltételek szükségesek:
1. Hálózati kapcsolathoz szélessávú internet szükséges.
2. Támogatott operációs rendszer platformok minimum verziói: Windows 7+, MacOS X, Linux
3. Támogatott web böngészők minimum verziói: IE11+, Microsoft Edge, Firefox 14+, Chrome 18+, Safari 7+
Az ünnepélyes eredményhirdetésre (s azt megelőzően egy izgalmas, kb. 20 perces szakmai bemutatóra)
október 31-én, szombaton 10 órától kerül sor.
A további információkat folyamatosan közölni fogjuk az érintettekkel honlapunkon és körlevél formájában
is.
2020. október 9.

Üdvözlettel,
a Magyar Természettudományi Társulat

