Versenyszabályzat
A tanulmányi verseny megnevezése: XX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny
A verseny meghirdetője: Kerek Világ Alapítvány
(a XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola alapítványa)
A verseny célja: A természetet szerető, értő tanulók további ismeretszerzésre ösztönzése,
tehetséggondozás, a fenntartható életmódra, környezettudatos magatartásformákra nevelés.
A versenyt két kategóriában hirdetjük: 5-6. osztály
7-8. osztály.
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Az általános iskolák 5-6. osztálya, valamint a hat és nyolcosztályos gimnáziumok
aktuális évfolyamai.
Az általános 7-8. osztálya, valamint a hat-és nyolcosztályos gimnáziumok
aktuális évfolyamai.
Jelentkezés és részvételi feltétel: Meghatározott témában pályamunka készítése és határidőre
történő elküldése, nevezési díj befizetése.
A versenyen való részvétel kizáró okai: Nem megfelelő korcsoportban történő
nevezés.
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
5-6. osztály: A hazai életközösségek: kert, erdő, mező, víz-és vízpart élővilága, az év fája,
madara, nemzeti parkjaink.
7-8. osztály: Távoli tájak élővilága, a Föld életközösségei, ökológiai ismeretek, élővilág
rendszerezése, emberi szövetek, mozgás szervrendszere, az ember anyagcsere folyamatai,
érzékszervei, hormonrendszer, az emberi tevékenység környezetkárosító hatása.
A felkészüléshez felhasználható irodalom: A NAT szerinti tankönyvjegyzékben lévő
tankönyvek. Brehm: Az állatok világa, Kis növényhatározó, Állatismeret, Madárhatározó.
Az interneten fellelhető megbízható információkat is hasznosítani lehet, amelynek
elérhetőségét a feladatoknál ismertetjük.
A nevezés módja, határideje: Meghatározott témában írt pályamunka elküldése.
Nevezési díj: 1500Ft/fő amelyet a Kerek Világ Alapítvány 11718000-20329701
számlaszámára kérünk befizetni.
Határidő: 2018. január 8.
A verseny fordulói:
Benevezés: meghatározott témában írt pályamunka határidőre történő elkészítése.
(Pályamunkák témája: 5-6. osztály: Kalandozás a kertben
7-8. osztály: Honfoglaló őseinket fogadó növény és állatvilág
I. forduló: Komplex feladatlap I. otthoni megoldása (írásbeli feladatlap, gyakorlati feladatok:
kísérletek, megfigyelések végzése, dokumentálása)
II.
. forduló: Komplex feladatlap II. otthoni megoldása (írásbeli feladatlap, gyakorlati
feladatok: kísérletek, megfigyelések végzése, dokumentálása)
III. Országos döntő (írásbeli, szóbeli- előzetesen elvégzett kísérletek prezentációjával)

A továbbjutás feltétele és a továbbjutottak értesítésének módja az egyes
fordulókból: A feladatlapok határidőre történő beküldése.
A pályamunka, az I. és II. komplex feladatlap értékelése után a legtöbb pontot elért 20-20
tanulót hívjuk meg a döntőre.
Az eredmények közzétételének módja: A verseny honlapján és egyéni értesítés levélben.
Díjazás: Tárgyjutalmak
I. helyezett: tablet
II. . helyezett: digitális fényképezőgép
III. helyezett: távcső
Valamennyi résztvevőt oklevéllel jutalmazunk. A döntőbe jutott tanulók és felkészítő
kollégák a verseny anyagából, a beküldött pályamunkákból készült interaktív CD-t kapnak.
Külön díj enciklopédia, szponzori felajánlás: ingyenes hétvége a Jávorkúti Erdei Iskolában.
A szervezők elérhetősége: Krakkerné Berki Hajnalka szakmai vezető
Telefon: 291-48-36
bokay@biologiaverseny.hu
Honlap címe: www.biologiaverseny.hu
Budapest, 2017. szeptember 11.
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