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Tisztelt megyei/budapesti és külhoni Versenyszervező Kollégák!

Fogadják hálás köszönetünket versenyeink megyei/budapesti és külhoni fordulóinak lebonyolításáért. Köszönjük
szépen a Kárpát-medencei döntőkre összeállított eredménylistákat, nevezéseket.
A Hevesy György Kémiaverseny, a Herman Ottó Biológia Verseny és a Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny döntője
az MTT által szervezett, online feladatmegoldással valósul meg. A továbbiakban a döntőkbe jutott versenyzőkkel
és tanáraikkal fogjuk tartani a kapcsolatot.
XXXI. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny:
2020. október 29-én online elméleti feladatsort oldanak meg, majd szóbeli forduló során mérik össze tudásukat
a döntőbe jutott versenyzők. A feladatsor és a szóbeli forduló során a versenykiírásban szerepelő
ismeretanyagot kérjük számon. Az ünnepélyes eredményhirdetésre (s azt megelőzően egy izgalmas, kb. 20
perces szakmai bemutatóra) október 31-én, szombaton 10 órától kerül sor.
XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny:
2020. november 2-án 9 órai kezdettel a versenyzők megnéznek egy fél órás filmet, ami a terepgyakorlatot
helyettesíti, majd egy 100 pontos online feladatlapot oldanak meg, amely a verseny ismeretanyagára épül.
XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny:
2020. november 3-án 9 órai kezdettel a 7. osztályosok megoldják a 100 pontos elméleti online feladatlapot 90
perc alatt, majd a 7. és 8. osztályosok egyidőben megnéznek egy filmet, amely a terepgyakorlatot helyettesíti.
Ezt követően az ehhez kapcsolódó online feladatlapot töltenek ki. Végezetül a 8. osztályosok oldják meg online
a 100 pontos feladatlapot.
Mindhárom verseny esetében a döntőbe jutott versenyzőknek rendelkezniük kell számítógéppel, vagy
laptoppal, szélessávú internettel.
A döntőbe jutott diák iskolájában, vagy ha ez bármi ok folytán nem lehetséges, otthonában oldhatja meg a
verseny feladatait, a becsületesség feltételezésével, vagyis segédeszközök használata nélkül.
Mindhárom versenyről részletes információkat küldünk a döntőbe jutott diákok szaktanárainak és teszünk fel
a honlapunkra (www.mtte.hu) minden érdeklődő számára.
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