
TIT Pannon Egyesülete által szervezett  

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 

 
Tisztelt Igazgatónő / Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr! 

Kedves Biológiatanár Kollégák! 
 

A Magyar Természettudományi Társulat által a 2018/2019-es tanévben kiírt Herman Ottó 

Kárpát-medencei Biológia Versenyt a TIT Pannon Egyesülete az országos döntőig az alábbi 

fordulókkal rendezi meg, melyhez kéri az Önök segítő, támogató közreműködését. 

A versenyben a 7. és 8. évfolyam tanulói / 13 és 14 éves korosztály / vehetnek részt. 

A verseny ismeretanyaga: 
Az iskolai forduló ismeretanyaga:  

Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek. 

TermészetBÚVÁR folyóirat 2018. év 3., 4., 5., 6. számai: POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM, 

ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó ismeretek. 

Megyei döntő ismeretanyaga: 

Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek. 

TermészetBÚVÁR folyóirat 2018. év 3., 4., 5., 6. és a 2019.év 1. számai: A POSZTER, a 

VIRÁGKALENDÁRIUM és a ÚTRAVALÓ képei és cikkei. Ajánlott irodalomként a kérdések részét 

képezi a HAZAI TÁJAKON című cikkek alapvető ismeretanyaga is. (A honlapra ebben az évben nem 

kerülnek fel a cikkek!) Herman Ottó élete és munkássága. 

Hazánk nemzeti parkjainak alapvető ismerete. Az idei évben az Aggteleki NP és Fertő- Hanság NP, a 

TermészetBúvár által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. Megrendelhető e-mailen: 

tbuvar@t-online. hu, vagy a Szerkesztőség címén: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Az országos döntő ismeretanyaga megtalálható az országos versenykiírásban a www.mtte.hu honlapon. A 

verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információk: 

A Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu, és a TermészetBúvár c. magazin www.tbuvár.hu 

honlapján olvashatók. 

I. forduló: iskolai: 2019. február 27. / szerda/ 15. 00 

 Az iskolai fordulót az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az MTT ehhez egységes központi 

feladatlapot és javítókulcsot biztosít. 

 A központi feladatlapot és a javítókulcsot e-mailban –két nappal az iskolai forduló előtt - CSAK 

A  VERSENYRE NEVEZETT iskolák igazgatóinak  küldi ki a TIT Pannon Egyesülete. A 

feladatlap sokszorosítás az iskola feladata. 

 Nevezési határidő: 2019. január 31. 

 Az írásbeli  nevezésnek tartalmaznia kell: 

- az iskola nevét, címét, email- címét 

- a felkészítő tanár nevét és email címét 
A TIT Pannon Egyesület elérhetőségei: 9021 Győr, Munkácsy u. 6. 

                            gyor@titpannon.t-online.hu 

      525-060, 30-245-2297, 

Az iskolai forduló lebonyolítása után kérjük: 

1. Az iskolai fordulóból az 1-5 helyezett tanulók juthatnak a megyei döntőbe. 

2. Adataikat / később pontosítjuk melyeket / 2019. március 6-ig  kell e-mailben a TIT Pannon 

Egyesülethez eljuttatni. 

A megyei döntőbe a nevezési díj: 2500,-Ft / tanuló. 

A megyei döntőbe jutott tanulókat az iskolán keresztül március 20-ig értesítjük a döntő pontos 

programjáról, és a  nevezési díj befizetési módjáról. 

 

II. forduló: megyei döntő: 2019. április 13. /szombat / 10.00 óra 

                  helyszín: később kerül meghatározásra 

 
III. forduló: országos döntő: 2019. május 31-június 1-2. 

                   helyszín: Kisújszállás 

Tisztelettel:   a  verseny megyei szervezője,   Káldiné Smidéliusz Judit       

                                 TIT Pannon Egyesülete 

                  Telefon: 525-060,  30/ 245-2297 

http://www.mtte.hu/
http://www.mtte.hu/
http://www.tbuvár.hu/
mailto:gyor@titpannon.t-online.hu


                  Email:gyor@titpannon.t-online.hu;             Győr, 2018 szeptember 
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