
„Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által szervezett  

XXXI. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 

 

 

Tisztelt Igazgatónő / Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr! 

Kedves Földrajztanár Kollégák! 

 

 

A Magyar Természettudományi Társulat által a 2022/2023-es tanévben kiírt XXXI. 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 verseny két kategóriában a 7. és a  8. évfolyam tanulói / 13 és 14 éves korosztály / vehetnek részt. 

 

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

honlapján az ott leírt útmutató szerint. Regisztráció csak az iskoláktól fogadható el.  

Az iskolák regisztrációját 2022. november 14. és 2023. január 13. között. 
Határidőn túli regisztrációra nincs lehetőség! 

 

A verseny három fordulóból áll: 

1) iskolai/Budapesten kerületi  

2) megyei/Budapesten fővárosi  

3) Kárpát-medencei döntő 

 

A verseny ismeretanyaga: 

 

7. évfolyamos tanulók részére:  
 Időjárás, éghajlat elemei.  

 A Naprendszer és a Föld mozgásai, hegységképződés, kőzetek, ásványok 

 Mészkőhegységek formakincse 

 Kontinensek, óceánok 

 Tájékozódás a földrajzi térben (térképészeti alapismeretek, fokhálózat) 

 Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

 Magyarország természet földrajza 

  

 

8. évfolyamos tanulók részére:  
 Időjárási alapismeretek, 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.  

 

 

 

I. Iskolai forduló: 2023. február 10. (péntek) 14:00 óra 

 

A megyékben a verseny első fordulóját az MTT által biztosított egységes központi feladatlappal az iskolák 

szaktanárai szervezik meg. Az iskola feladata a feladatlapok nyomtatása, a verseny lebonyolítása, a tovább jutok 

adatainak megküldése az MTT-be. 

A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc. 

A megyékben az iskolák, Budapesten a kerületi versenyfelelősök nevezik a második fordulóba jutott diákokat a 

Társulat honlapján (mtte.hu). Határidő: 2023. február 22. szerda 

Az iskolai fordulóból iskolánként az első hat legjobb helyezett tanuló juthat a megyei fordulóba. 

 

  



II. Megyei forduló: 2023. március 31. péntek 14,00 óra 

 

Megyei döntő ismeretanyaga: 

 7. évfolyamos tanulók részére az iskolai, kerületi forduló ismeretanyaga kibővül a következőkkel:  

Magyarország népessége és települései  

Magyarország gazdasága  

 

Tananyagon kívül:  
A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei: 2022/1,2,3  

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: 2022/1,2,3  

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

 

A megyei döntőn a versenyzők az MTT által összeállított központi feladatlapot oldanak meg. A központi feladatlap 

100 pontos, holtverseny esetére +10 kérdésből áll, a megoldás időtartama 120 perc. A dolgozatokat központi 

javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli. A megyékből a legmagasabb pontszámot elért egy 

7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, jut a döntőbe. 

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

 

A „Jedlik Ányos” TIT a megyében a legtöbb pontot elért első három helyezettet 

évfolyamonként díjazza a többi tanuló emléklapban részesül. 
 

A nevezéseket a „Jedlik Ányos” TIT -hez Macsugáné Bodolai Fatimének kell eljuttatni. 
    Elérhetőségek: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 14. 

    46/504-871; 30/625-8177, 

    Email: info@jedlik-tit.hu 

 

                  Helyszín: Lévay József Református Gimnázium 

        3530 Miskolc, Kálvin J. u.2. 

 

III. forduló: Kárpát-medencei döntő: 2023. május 5-6-7. 

                   (péntek, szombat, vasárnap) 

Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem - Eger 

 

A döntő első 3-3 helyezett versenyzője és a határon túli régiók legeredményesebb diákjai 2023 nyarán részt 

vehetnek az MTT által tervezett egy hetes V. Kárpát-medencei Tehetségtáborban. 

 

 

 

Tisztelettel:    

 

a  verseny megyei szervezője,  

 

Macsugáné Bodolai Fatime 

„Jedlik Ányos TIT 

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

Email:info@jedlik-tit.hu                                               Miskolc, 2022. szeptember 9. 

mailto:info@jedlik-tit.hu

