
„Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által szervezett  

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 

 
 

Tisztelt Igazgatónő / Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr! 

Kedves Földrajztanár Kollégák! 

 

 

A Magyar Természettudományi Társulat által a 2019/2020-as tanévben kiírt Teleki Pál  Kárpát-

medencei Földrajz-Földtan Verseny a „Jedlik Ányos” TIT közreműködésével az országos döntőig 

az alábbi fordulókkal kerül megszervezésre, melyhez kéri az Önök segítő, támogató közreműködését. 

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

A verseny ismeretanyaga: 

Az iskolai forduló ismeretanyaga: 

7. évfolyamos tanulók részére: 

Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek. 

A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, 

mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti 

vizek. 

Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek. 

Éghajlati övezetek jellemzői. 

A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története. 

8. évfolyamos tanulók részére: 

Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség - Tájékozódás a térképen és a valóságban 

A Föld és a Világegyetem - A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat 

Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői - Kárpát-medence 

felszíne 

Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai. 

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a 

felkészüléshez 

az alábbi internetes címeket: 

OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető: 

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf 

OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető: 

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010801_1__teljes.pdf 

OFI 5.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: 

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1__teljes.pdf 

OFI 6.osztályos természetismeret tankönyv letölthető: 

http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf 

Megyei döntő ismeretanyaga: 

 7. évfolyamos tanulók részére: 

Térkép használata. Földrajzi információk értelmezése. Pénzügyi alapismeretek. 

A földrajzi övezetesség alapjai. 

A Föld belső felépítése és felszínfejlődése. 

Afrika, Ausztrália és a világtenger földrajza. 

Tananyagon kívül: 

A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei: 2019./3,4,5,6, 2020./1. 

Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu) 

8. évfolyamos tanulók részére: 

Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – a Kárpát-medence 

felszíne. 

Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai. 

Magyarország gazdasági élete. 

TermészetBÚVÁR folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2019/3, 4,5,6. 2020/1. 

Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu) 

A Kárpát-medencei döntő ismeretanyaga megtalálható az MTT honlapján www.mtte.hu  

http://www.mtte.hu/
http://www.mtte.hu/


 

 

Minden, a versenyben részt vevő iskolának az első fordulót megelőzően regisztrálnia kell 

az MTT honlapján az ott leírt útmutató szerint. Nevezés csak az iskoláktól fogadható el. 

Az iskolák regisztrációját 2019. november 04. és 2020. január 17. között várja az MTT. 

Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség! 

I. forduló: iskolai: 2020. február 17. / hétfő/ 15. 00 

A verseny iskolai fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az 

iskolák szaktanárai szervezik meg.  

A regisztrált iskolák, 2020. február 12-től tölthetik le a központi feladatlapot. 

A központi feladatlap 100 pontos és megoldásának időtartama: 90 perc 

Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a megyei fordulóba 

jutott tanulók adatainak megküldése az MTT-be. Határidő: 2020. február 21. 

Az iskolai fordulóból az 1-3  helyezett tanulók juthatnak a megyei fordulóba. 

 

A megyei forduló résztvevőit a „Jedlik Ányos” TIT az iskolán keresztül 2020. március 14-ig 

értesíti a megyei forduló pontos programjáról, és a nevezési díj befizetési módjáról. A megyei 

fordulóba a nevezési díj 2500Ft/ fő. 

 

II. forduló: megyei forduló: 2020. április 4. /szombat / 10.00 óra 

                  Helyszín: Lévay József Református Gimnázium 

        3530 Miskolc, Kálvin J. u.2. 

A megyei fordulóból a legmagasabb pontszámot elért egy 7.évfolyamos és egy 8.évfolyamos tanuló  jut 

a Kárpát-medencei döntőbe. 

 

III. forduló: Kárpát-medencei döntő: 2020. május 15-16-17. 

                   helyszín: Eger 

 

 

Tisztelettel:    

 

a  verseny megyei szervezője,  

 

Macsugáné Hegedűs Marianna 

„Jedlik Ányos TIT 

Telefon: 46/504-871; 30/625-8177 

Email:info@jedlik-tit.hu                                                Miskolc, 2019. december 3. 


