BESZÁMOLÓ
A XXII. TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY
MEGRENDEZÉSÉRŐL
A XXII. Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny az ország egész területén lehetőséget
teremt a tanulóknak képességeik bemutatására, a szaktantárgy iránti érdeklődésének
kibontakoztatására.
A verseny olyan tanulók számára nyitott, akik az iskolai tananyagon kívül, többet szeretnének
elsajátítani az őket körülvevő világ jelenségeiről, a természetben és a társadalomban zajló
földrajzi és földtani folyamatok összefüggéseiről. A verseny magában foglalja a földrajz
tantárgy ismeretanyagának a mindennapokban való alkalmazását, gyakorlati szintű
hasznosítását. Kiemelt része még az általános iskolai oktatásban sajnálatos módon elhanyagolt
földtani-, ásvány- és kőzettani tudásanyag elméleti és terepi ismereteinek elmélyítése,
valamint a térképhasználat fejlesztése, alkalmazásának gyakorlása. A kompetencia alapú
oktatás széles palettáját találjuk meg ebben a jól felépített, sokféle képességet mérő és
egyben fejlesztő versenyben.
Iskolai forduló: Az iskolákban az egyes iskolák szaktanárai a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknak
külön-külön szervezték meg az első fordulót a Magyar Természettudományi Társulat szakértői
által készített és a megyei szervezőkön keresztül eljuttatott és felajánlott (iskolai szinten nem
kötelező) központi feladatlapok használatával.
A versenyen az érintett korosztályból bárki indulhatott, előzetes megkötés nincs. A megyei
versenyekre, az iskolai fordulók eredményei alapján a két évfolyamból összesen maximum 5050 fő juthat be a megyei fordulóba. Budapestről kerületenként 2-2 fő, 7. illetve 8. osztályos
tanuló vehet részt a fővárosi döntőn. A kitöltött feladatlapokat a központilag kiküldött
megoldó kulcsok segítségével az iskolai szaktanárok bírálták el, és a pontszámok ismeretében
döntöttek a megyei/fővárosi döntőbe jutott diákok személyéről.
Az iskolai/házi versenyeket az iskolákban 2014. január 8 – február 14. között kellett
lebonyolítani.
Az írásbeli verseny időtartama 90 perc.
Megyei/fővárosi forduló: a második (megyei, ill. fővárosi) fordulót a Magyar
Természettudományi Társulat (MTT) koordinálásával, a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei
pedagógiai intézetek versenyfelelősei, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Iskola
szervezte meg.
A verseny két kategóriában a 7. osztályos tanulók és a 8. osztályos tanulók részvételével
zajlott.
A megmérettetés a MTT szakértői által készített és a megyékbe, illetve a fővárosi versenyre
megküldött, kötelező, egységes feladatlap kérdéseinek megválaszolásával történt.
A versenyt független versenybizottság vezette.
A kitöltött feladatlapokat a diákjai révén nem érdekelt földrajztanárokból álló helyi zsűri
javította és értékelte a MTT szakértői által készített megoldó kulcsok segítségével.
A megyei/fővárosi döntő az egész országban egy napon,
2014. április 12-én szombaton 14:00 órakor-zajlott.

A megyei döntő ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:
- A 7. évfolyam földrajz tananyagából: Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, és a
Sarkvidékek természeti, társadalmi-gazdasági földrajza;
- A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei;
- Teleki Pál élete és munkássága: letölthető: www.mtte.hu;
- Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
8. évfolyamos tanulók részére:
- A 7. és 8 évfolyam földrajz tananyagából: Európa természeti, társadalmi-gazdasági földrajza
és Magyarország természeti földrajza;
- A TermészetBúvár című folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei;
- Teleki Pál élete és munkássága letölthető: www.mtte.hu;
- Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek.
A megyékben a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló,
a fővárosból a legmagasabb pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos
tanuló jut be az országos döntőbe.
Az országos döntő – 2014. május 9-10-11-én Tatán az Eötvös József Gimnáziumban– Tatán
zajlott.
(A kiírásban előzetesen közölt eltérő helyszínen)
A három napos országos döntő három:
 írásbeli,
 terepgyakorlati és
 szóbeli fordulóból állt.
A döntő három különböző részéhez a feladatok elkészítésére és az országos a döntő zsűrijébe
a MTT szakértőket kért fel, nagyrészt a MTT Földtudományi Szakosztályának tagjai sorából.
Az írásbeli forduló központilag készített feladatlapjainak kitöltése (90 perc) után a javítást a
zsűri végezte.
A terepgyakorlati forduló helyszíne Tatai természetvédelmi területén (Kálvária-dom) lévő
szabadtéri geológiai múzeum és környéke volt. A terepbejárással egybekötött vizsgát a MTT
által felkért szakértő irányították. A kitöltött feladatlapokat a szakértő zsűri értékelte.
A döntő harmadik, szóbeli fordulójában a versenyzők a tételsorból kihúzott témákban rövid
előadásokat tartottak – ami térképhasználattal és kőzet felismerési feladattal egészült ki.
A három forduló összesített pontszáma alapján a döntő zsűrije határozta meg a versenyzők
sorrendjét.
A versenyt a kísérő tanárok számára 4 előadásos szakmai konferencia egészítette ki.
A Magyar Természettudományi Társulat talán az egyetlen hazai szakmai civil szervezet, amely
egyidejűleg, hagyományosan (immáron 25 éve) három országos tanulmányi versenyt rendez
a 13-14 éves korosztály számára. A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny 22 éve
sikeresen szolgálja a fiatal tehetségek felkutatását és gondozását, a természettudományok és

a környezetvédelem, illetve a környezettudományok iránti érdeklődés és elkötelezettség
növelését. A versenyeken legjobban szereplő diákok sorából a későbbiekben sokan
választanak szakmát a természettudományok területéről. A verseny egyúttal - a legidőszerűbb
témák előadásával és megvitatásával - jól szolgálja az általános iskolai és középiskolai
szaktanárok szakmai fejlődését és továbbképzését. Egyik legfontosabb küldetése a hazai
közoktatásban elhanyagolt földtudományi ismeretek erősítése. Kapcsolatra ad lehetőséget a
közoktatásban és felsőoktatásban tanító szakemberek között. A verseny - a rendező-kiíró
szándékai szerint - a továbbiakban lehetőséget nyújt a határon túli és hazai szakemberek
közötti tapasztalatcserére és együttműködésre.
A verseny eredménylistája, és a versenyen készült fotók, közöttük a díjazottak,
megtalálhatók a honlapunkon (www.mtte.hu) a képgalériában!
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