
Tisztelt Érdeklődő ! 

 

A XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny  

döntőjét online formában rendezzük  

2020. november 3-án 

A megyei/budapesti versenyfelelősök megküldték Társulatunknak a döntőbe jutott diákok felkészítő 

tanárainak e-mail címét. A versenyt szervező MTT a felkészítő tanárok segítségével, közreműködésével fogja 

tartani a kapcsolatot a döntőbe jutott versenyzőkkel.  

A döntőbe került diákok névsorát az MTT honlapján (www.mtte.hu) tekinthetik meg: 

http://mtte.hu/sites/default/files/2020_Teleki_7_dontobe_jutottak_nevsora.pdf 

http://mtte.hu/sites/default/files/2020_Teleki_8_dontobe_jutottak_nevsora.pdf   

A Társulat elkészítteti a versenyek online felületét, ahol a versenyzőket regisztráljuk, és belépési kódot adunk 

a döntőbe jutott versenyzők számára, melyet a szaktanárok e-mail címére küldünk meg a tudnivalókkal 

együtt. Így a versenyző diákok láthatják majd a versennyel kapcsolatos információkat (időbeosztás – idősáv, 

próbafeladatok stb). 

2020. november 3. kedd 

09:00 7. évfolyam 100 pontos elméleti online feladatsor megoldására 90 perc áll rendelkezésre; 

11:00 7. és 8. évfolyam terepi fordulóhoz 30 perces film megtekintése; 

11:45 7. és 8. évfolyam terepi forduló feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre; 

13:00 8. évfolyam 100 pontos elméleti online feladatsor – 90 perc  

A helyes megoldások a verseny napján 16 órakor lesznek megtekinthetők a verseny honlapján. 

A döntőbe jutott versenyzőknek a verseny idejére rendelkezniük kell számítógéppel, vagy laptoppal és 

internet eléréssel. 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+ 
4. Hangszóró / fülhallgató a filmhez 
 
A döntőbe jutott diák iskolájában, vagy ha ez bármi ok folytán nem lehetséges, otthonában oldhatja meg a 

verseny feladatait, a becsületesség feltételezésével, vagyis segédeszközök használata nélkül. 

Eredményhirdetés, díjátadás: 

A helyezéseket a feladatlapok értékelése után a versenyt követő napokban a verseny és a Társulat honlapján 

olvashatják. Az emléklapok, oklevelek, díjak és különdíjak átadására egy később közölt időpontban és módon, 

a járványhelyzet alakulásától függően kerül sor.  

 

2020. október 9.                                                                               

                                                                                                        Üdvözlettel, 

                                                                             a  Magyar Természettudományi Társulat 

http://www.mtte.hu/
http://mtte.hu/sites/default/files/2020_Teleki_7_dontobe_jutottak_nevsora.pdf
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