Tisztelt Felkészítő Tanárok! Kedves Kollégák!

dr. Tardy János MTT üv. elnök úrlevele alapján és felhasználva annak pontos
szövegét az alábbi tájékoztatást küldöm.
A változó körülmények között folyamatos egyeztetések, sokszoros áttervezés után
három nagy múltú tanulmányi versenyünk megyei fordulóit az alábbiak szerint
tartjuk meg:
XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz−Földtan Verseny megyei/budapesti
fordulója – online lebonyolítás, versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére
és töltik ki az online feladatlapot: 2021. április 28. szerda, 9-11 – 7. évfolyam
2021. április 28. szerda, 12:00-14:00 – 8. évfolyam
XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny megyei/budapesti fordulója
– online lebonyolítás, versenyzők otthonról lépnek be a verseny felületére és töltik ki
az online feladatlapot: 2021. április 28. szerda, 15-16:30
XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny megyei fordulója – emailben megküldött feladatlapokkal minden versenyző a saját iskolájában:
2021. május 27. csütörtök, 14 óra
A Teleki és Herman verseny esetében a versenyzők az online felület használatához
felhasználónevet és jelszót kapnak, ezt a Pest megyei versenyfelelős küldi ki.
A verseny után az eredményeket az MTT összesíti és megküldi a megyei
végeredményt a pest megyei felelősnek, aki gondoskodik a megyei forduló
végeredményének közzétételéről és a legjobbak díjazásáról. (Ezért lett többek között
nevezési díj)
Az országos döntők lebonyolítását is online tervezzük. A döntőbe kerülés feltételei a
versenykiírásban leírtakhoz képest nem változnak.
A Teleki döntő időpontja: 2021. május 21. (péntek)
A Herman-döntő időpontja: 2021. június 4. (péntek)
A Hevesy verseny megyei/budapesti fordulóját a tavaly szeptemberihez hasonlóan
fogjuk lebonyolítani. A feladatlapokat a verseny időpontja előtt két munkanappal a
versenyfelelősnek küldik, mi továbbítjuk azt a szaktanároknak a versenyt megelőző
napon, a szaktanárok kinyomtatják és tanári felügyelet mellett a kiadott időpontban
megíratják a versenyzőkkel.

Ezt követően a kitöltött feladatlapokat az iskolák eljuttatják Adorjánné Káldi Boglárka
versenyfelelős nevére (Százhalombatta, Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Szent István tér 1. 2440) Mi gondoskodunk azok javításáról és a megyei végeredmény
összeállításáról. A megyei végeredményt a felüljavítás eredménye nem befolyásolja,
az általunk (javítóbizottság) készített végeredmény alapján hirdetünk
eredményt, osztunk ki díjakat, jutalmakat. A megyei végeredményeket 2021. június
4-ig, a felüljavítandó dolgozatokat június 10-ig várja az MTT.
A döntőbe kerülők névsorát várhatóan június végén tudja az MTT közzé tenni. A
döntőbe bekerült versenyzők számára augusztus végén csak szóbeliből álló online
döntőt tervezünk (a döntő végső sorrendjébe beleszámít majd a megyei fordulóban
elért pontszám is)
Adorjánné Káldi Boglárka versenyfelelős
2021. 04. 18.
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