
Z E M L E
TIT-MTT versenyek

1992/93.

Hevesy György Országos Kémiai verseny

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat, a TIT Jurányi Lajos Egyesület (Szabolcs- 
Szatmár megye), a Fővárosi Pedagógiai Intézet rendezésében és az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság, a Budapest Bank RT, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Vegyipari Egyesülés, a TIT Szövetség és tagegyesületei, a megyei pedagógiai 
intézetek, megyei kémiai szakértők, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Nyíregyháza, a 
Természet világa című lap közreműködésével és támogatásával hirdetjük meg.

A versenyen az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói vehetnek részt.

A verseny ismeretanyaga
7. és 8. osztályos kémiai tananyag, különös tekintettel a környezetvédelmi vonatkozásai.

A verseny három fordulós

I. Házi döntő (1993. február)
Az iskolákban a szaktanárok -  a megadott ismeretanyagból küön a 7. osztályos tanulóknak 

és külön a 8. osztályos tanulóknak -  szervezik meg az első fordulót.
Az elért eredmények alapján megyénként és évfolyamonként 30-50 tanuló küldhető a megyei 

fordulóra.

II. Megyei döntö (1993. április)
A Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön 

a 7. osztályos és külön a 8. osztályos versenyzők.
A megyékben a fordulót a megyei TIT szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek 

versenyfelelősei bonyolítják le.
Figyelem!!!
A dolgozatokat központi javítókulcs alapján az előző évekhez hasonlóan a helyi versenybi

zottság értékeli. 80 feletti, illetve megyénkénti és évfolyamonként 8-10 legjobb dolgozatot kérjük 
évfolyamonkénti bontásban elküldeni szíveskedjenek az alábbi címre:

Dr. Bezerédy Edit a Magyar Természettudományi Társulat irodavezetője 1357 Budapest, 5. Pf. 
123, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126.

Az országos versenybizottság a beérkező dolgozatokat újrajavítja és évfolyamonként rangso
rolja. A döntőbe került tanulók maximális száma 60 fő, ezen belül az évfolyamok arányát a 
megyei versenyen résztvevő 7. és 8. osztályos tanulók aránya és eredménye határozza meg.

A Társulat a megyei forduló eredményeiről értesítést küld a bekerült versenyzőknek, a 
felkészítő tanároknak, a megyei TIT szervezeteknek, és a megyei pedagógiai intézeteknek.

III. Országos döntő (1993. május utolsó hete)
A verseny döntőjét 1993. május utolsó hetében rendezzük meg. Helye: Nyíregyháza, Besse

nyei György Tanárképző Főiskola 
Három fordulós:
-  írásbeli
-  gyakorlat
-  szóbeli (5’ kiselőadás)
A döntő részletes programjáról a bekerült tanulók és felkészítő tanáraik, a megyei TIT 

szervezetek és megyei pedagógiai intézetek időben értesítést kapnak.
Az egyes fordulókról, és a verseny részletes programjáról felvilágosítást lehet kapni a Magyar 

Természettudományi Társulattól (Dr. Bezerédy Edit irodavezető 1367 Budapest, 5. Pf.123. 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126), továbbá a megyei TIT szerveze
tektől és a megyei pedagógiai intézetektől.
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Hermán Ottó Országos Biológiai Verseny
A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudo

mányos Ismeretterjesztő Társaság, a Fővárosi Pedagógiai Intézet rendezésében és az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Budapest Bank RT, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
a Magyar Tudományos Akadémia, a TIT Szövetség és tagegyesületei, a megyei pedagógiai 
intézetek, megyei biológiai szakértők, Kisújszállás város, Móricz Zsigmond Gimnázium Kisúj
szállás, Természetbúvár Egyesület Budapest, Természettudományi Múzeum Budapest, Termé
szet Világa című lap közreműködésével és támogatásával hirdetjük meg.

A versenyen az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói vehetnek részt.

A verseny ismeretanyaga
Figyelem!!! A 7. és 8. osztályos tanulók együtt versenyeznek. Mindkét korosztály azonos 

ismeretanyagból készültei.
-  A 6. osztályos biológiai tananyag, amelyben az ökológiai ismeretekre helyezzük elsősorban 

a hangsúlyt;
-  A tanévkezdéstól-zárásig megjelenő Természetbúvár című lap poszterei;
-  Hermán Ottó élete és munkássága
(A tanulók felkészülését biztosítja a Hermán Ottó élete és munkássága című kiadvány, a 

Magyar Természettudományi Társulat kiadásában. Beszerezhető: Dr. Bezerédy Edittől, a Ma
gyar Természettudományi Társulat irodavezetőjétől, térítésmentesen. Cím: Budapest, 5. Pf. 123. 
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126)

-  Simon Tibor: Kisnövényhatározó
Vargha Zoltán: Állatismeret elemi fokon használata

A verseny három fordulós:

I. Házi döntő (1993. március)
Az iskolákban a szaktanárok a 7. és 8. osztályos tanulóknak a megadott ismeretanyagból 

szervezik meg az első fordulót. A megyékben a megyei TIT szervezetek, vagy a megyei 
pedagógiai intézetek versenyfelelóseivel kell felvenni a kapcsolatot tájékozódás céljából.

Az egyes megyékben a megyei TIT szervezet, vagy a megyei pedagógiai intézet versenyfe- 
lelösei fogják össze a versennyel kapcsolatos feladatokat.

A megyékben iskolánként egy, a legjobb eredményt elért tanuló juthat be a megyei döntőbe. 
A bejutott tanulók nevét, címét a megyei TIT szervezetek, vagy megyei pedagógiai intézetek 
juttatják el a Magyar Természettudományi Társulatnak.

II. Megyei döntő (1993. április)
A Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak a 

versenyzők. A megyékben a fordulót a megyei TIT szervezetek, vagy a megyei pedagógiai 
intézetek versenyfelelósei bonyolítják le.

A szaktanárok kijavítják a dolgozatokat és a megyében a legmagasabb pontszámot elért 
tanuló, tehát megyénként 1 tanuló ju t be az országos döntőbe.

Összegezve: 25 tanuló juthat be az országos döntőbe; (megyénként 1 fő, Budapestről 6 fő.) 
Figyelem!
Ha a megyei döntő során holtverseny alakul ki, akkor a megadott ismeretanyagból a megyei 

vizsgabizottság által feltett kérdések döntik el a továbbjutást.
Nem fogadunk el kettős, illetve hármas holtversenyt, ismételten megyénként 1, Budapestről 

6 tanuló kerülhet be a döntőbe!

III. Országos döntő (1993. június első hete)
A verseny döntőjét 1993. június első hetében rendezzük meg.
Helye: Kisújszállás, Móricz Zsigmond Gimnázium 
Három fordulós (a megadott ismeretanyagból)
-  írásbeli
-  terepgyakorlat 
(növény, állat felismerés)
-  szóbeli
5 előadás a választott természetvédelmi területről (kivéve a nemzeti parkokat) 
poszter, dia-, írásvetítő, videó használata biztosítva
Az egyes fordulókról és a verseny részletes programjáról a Magyar Természettudományi

SZEMLE___________
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Társulattól (Dr. Bezeródy Edit irodavezető 1367 Budapest, 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy S. 
u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126) lehet érdeklődni, továbbá a megyei TIT szervezetektől és a 
megyei pedagógiai intézetektől.

Budapesti versenyzők tájékoztatása:
A verseny részletes programjáról a Fővárosi Pedagógiai Intézetben szeptemberben tartandó 

munkaközösségi vezetői ülésen adjuk meg a tájékoztatást. Kerületenként munkaközösségi 
vezetők fogják össze a versenyt.

I. Házi döntő
A megadott ismeretanyagból januárban megtartandó kerületi verseny felel meg a házi döntő

nek. Kerületenként 2 tanuló, tehát összesen 44 tanuló juthat a megyei döntőbe. A kerületi 
munkaközösségi vezetők szíveskedjenek a kerületekhez tartozó összes iskolákban a felhívást és 
részletes tájékoztatást megtenni.

Az egyes kerületekből a kerületi munkaközösségi vezetők továbbítják kerületenként a megyei 
döntőbe bekerült két tanuló nevét, pontos címét, valamint a saját nevét és címét.

A levelet Dr. Bezeródy Editnek, a Magyar Természettudományi Társulat irodavezetőjének 
kérjük címezni 1367 Budapest, 5. Pf. 123.

II. Megyei döntő (Budapesti döntő)
A megyei döntőt a Magyar Természettudományi Társulat rendezi meg. Részletes tájékoztatást 

lehet kérni: Dr. Bezerédy Edittől a Magyar Természettudományi Társulat irodavezetőjétől 1367 
Budapest, 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126.

A bekerült tanulókat és munkaközösség-vezetőket időben értesítjük a helyszínről.
Központi feladatlapot kapnak a versenyzők a megadott ismeretanyagból.
Az országos döntőbe a legmagasabb pontszámot elért 6 tanuló jut be.
Az országos döntő részletes programjáról a versenyzőket és a felkészítő tanárokat időben 

értesítjük.

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny
A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat, a TIT Bugát Pál Egyesület, a Fővárosi 

Pedagógiai Intézet rendezésében és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Budapest 
Bank RT, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, Mól RT, 
Olajteiv, a Központi Földtani Hivatal, a TIT Szövetség és tagegyesületei, a megyei pedagógiai 
intézetek, megyei földrajzi szakértők, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger, Természet 
Világa című lap közreműködésével és támogatásával hirdetjük meg.

A versenyen az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói vehetnek részt.

A verseny ismeretanyaga
A jelenleg érvényben lévő földrajz-tanterv követelményrendszerére és a tankönyv, valamint a 

Móra Kiadó gondozásában megjelent olvasókönyvek tartalmára épül.
A 7. osztályos tanulók a kontinensek, a 8. osztályos tanulók Magyarország és a csillagászati 

földrajz anyagából versenyeznek.
A verseny három fordulós.

/. Házi döntő (1993. február)
Az iskolákban a szaktanárok — a 7. és 8. osztályos tanulóknak a megadott ismeretanyagból * 

szervezik meg az első fordulót. A megyékben a megyei TIT szervezetek, vagy a megyei 
pedagógiai intézetek versenyfelelóseivel kell felvenni a kapcsolatot tájékozódás céljából.

Az egyes megyékben a megyei TIT szervezet vagy a megyei Pedagógiai intézet versenyfele
lősei fogják össze a versennyel kapcsolatos feladatokat.

A megyékben iskolánként egy 7. osztályos és egy 8. osztályos, a legjobb eredményt elérő 
tanuló juthat a megyei döntőbe. A bejutott tanulók nevét, címét a megyei TIT szervezetek, vagy 
megyei pedagógiai intézetek juttatják el a Magyar Természettudományi Társulatnak.

II. Megyei döntő (1993. április)
A Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapokat kapnak a 

versenyzők. A megyékben a fordulót a megyei TIT szervezetek, vagy a megyei pedagógiai 
intézetek versenyfelelósei bonyolítják le.

A szaktanárok a dolgozatokat kijavítják és a megyében a legmagasabb pontszámot elért egy
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7. osztályos és egy 8. osztályos tanuló ju t be az országos döntőbe.
Összegezve: 50 tanuló juthat be az országos döntőbe megyénként egy 7. osztályos és egy 8. 

osztályos, Budapestről hat 7. osztályos és hat 8. osztályos tanuló.
Figyelemül
Ha a megyei döntő során holtverseny alakul ki, akkor a megyei vizsgabizottság megadott 

ismeretanyagból feltett kérdései döntik el a továbbjutást.
Nem fogadunk el kettős, illetve hármas holtversenyt, ismételten megyénként 1-1, Budapestről 

6-6 tanuló kerülhet a döntőbe, tehát 50 fő.

III. Országos döntő (1993. május 3. hete)
A verseny döntőjét 1993. május 3. hetében rendezzük meg. Helye: Eger, Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
Három fordulós:
-  írásbeli
-  terepgyakorlat
-  szóbeli
Az egyes fordulókról és a verseny részletes programjáról a Magyar Természettudományi 

Társulattól (Dr. Bezerédy Edit irodavezető 1367 Budapest 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy S. u. 
16. Tel: 1384-593; 1383-777/126) lehet érdeklődni, továbbá a megyei TIT szervezetektől és a 
megyei pedagógiai intézetektől.

Budapesti versenyzők tájékoztatása:
A verseny részletes programjáról a Fővárosi Pedagógiai Intézetben szeptemberben tartandó 

munkaközösségi vezeti ülésen adjuk meg a tájékoztatást. Kerületenként munkaközösségi veze
tők fogják össze a versenyt.

I. Házi döntő
Az iskolákban a szaktanárok megadott ismeretanyagból külön a 7. osztályos és külön a 8. 

osztályos tanulóknak megszervezik az első fordulót. Kerületenként 4 tanuló (kettő 7. osztályos 
és kettő 8. osztályos), tehát összesen 88 tanuló juthat be a megyei döntőbe. A kerületi munka- 
közösségi vezetők szíveskedjenek a kerületekhez tartozó összes iskolákban a felhívást és 
részletes tájékoztatást megtenni.

Az egyes kerületekből a kerületi munkaközösségi vezetők továbbítják kerületenként a megyei 
döntőbe bekerült négy tanuló nevét, pontos címét, valamint a saját nevét és címét.

A levelet Dr. Bezerédy Editnek, a Magyar Természettudományi Társualt irodavezetőjének 
kérjük címezni 1367 Budapest, 5. Pf. 23.

II. Megyei döntő (Budapesti döntő)
A megyei döntőt a Magyar Természettudományi Társulat rendezi meg. Részletes tájékoztatást 

lehet kérni: Dr. Bezerédy Edittől a Magyar Termésettudományi Társulat irodavezetőjétől 1367 
Budapest, 5. Pf. 123. 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel: 1384-593; 1383-777/126.

A bekerült tanulókat és munkaközösség-vezetőket időben értesítjük a helyszínről.
Központi feladatlapot kapnak a versenyzők a megadott ismeretanyagból.
Az országos döntőbe a legmagasabb pontszámot elért 12 tanuló jut be.
Az országos döntő részletes programjáról a versenyzőket és a felkészítő tanárokat időben 

értesítjük.

BEZERÉDY EDIT

A TermészetBÚVÁR című 
ökológiai magazin

Magyarorszájg egyik legnagyobb múltú tudományos ismeretterjesztő orgánumának, az 1935- 
ben alapított BUVÁR-nak a jogutódja. 1990-tól ökológiai magazinként jelenik meg.

A kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra kialakítását, meghonosítását tekinti fő 
hivatásának. Célja az ember és a természet viszonyának jobbítása, a környezetkímélő, környe
zetbarát életmód ökológiai megalapozása a legjobb hazai hagyományok és külföldi példák
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