
 

Meghívó és tájékoztató 

 XXII. Dr. Árokszállásy Zoltán biológia–környezetvédelmi verseny döntő fordulójára 

2021. február 25-26. 

A verseny döntőjének programja 

2021. február 25. (csütörtök) 

   8.45- 8.55 A verseny ünnepélyes megnyitója  (Teams csoport: Árokszállásy Nyitó és záró) 

              9.00 - 9.10 Fajfelismerési  teszt (Teams csoport a versenyző kategóriájában) 

              9.15 -10.15   Írásbeli feladatsor (Teams csoport a versenyző kategóriájában) 

11.00 -13.00   Szóbeli forduló I. (A beosztás szerint, a kategória Teams csoportjában) 

13.20 -14.00    Szünet 

14.00 -17.00    Szóbeli forduló folytatása II.(A beosztás szerint, a kategória Teams  

  csoportjában) 

2021. február 26. (péntek) 

    8.00 -11.00    Szóbeli forduló folytatása III. (A beosztás szerint, a kategória Teams  

 csoportjában) 

 11.00 -11.30    Szünet 

 11.30 -13.30   Szóbeli forduló IV. (A beosztás szerint a kategória Teams csoportjában) 

 15.00-          Eredményhirdetés (Teams csoport: Árokszállásy Nyitó és záró) 

Támogatóink: 

    

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Bükki Nemzeti Park 

Debreceni Egyetem 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Korszerű Iskoláért Alapítvány 

Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Alapítvány 

Szegedi Tudományegyetem 

 



 

Kedves Kollégák! 

A pandémia rendkívüli feltételeket teremtett a mindenki számára, ezért több ponton módosításokat kellett 

bevezetnünk. Kérünk mindenkit segítse a verseny sikeres lebonyolítását! 

Az írásbeli fordulók    I. fajfelismerés 5 perc 20 pont 

   II. Feladatsor  60 perc 60 pont 

A szóbeli forduló :  max. 15 perc felelet egy tételből (nincs felkészülési idő!) és szakmai beszélgetés a  

          zsűrivel.   (A diákok beosztása a Teams csoportjukban lesz látható a verseny kezdetén.) 

A versenyzők számokkal versenyeznek, a beosztást kedden a belépést követően, mindenki eléri a kategória 

csoportjában. 

Kérem, hívják fel a diákok figyelmét a következőkre! 

- A szóbeli feleleteknél a diákok kamerával és mikrofonnal felszerelt eszközzel vehetnek csak 

részt! 

- A szóbeli sorrendjének megfelelően a beosztásuk előtt legalább 1 órával legyenek gép és kamera 

elérhetőségen.  

- A zsűrihez való csatlakozáshoz külön minden versenyző üzenetet fog kapni. 

- Az esetleges technikai okokra való hivatkozás miatt, ha a versenyző 1 percen belül nem lép 

vissza a beszélgetésbe a versenyző kizárásra kerül. 

A felkészítők kedden a verseny megnyitójához és az eredményhírdető értekezlethez a megadott email-

en kapják a csatlakozási linket. 

A verseny díjazása:  

Minden versenyző emléklapot, az 1-3 helyezettek értékes könyvutalványt kapnak. A felkészítő tanárokat 

szinten könyvjutalomban részesítjük! Ezeket postai úton juttatjuk el az iskolákba. 

A legeredményesebb versenyző a Dodo galamb bronz szobrának átadása személyesen történik, erről külön 

értesítjük a versenyzőt. 

Probléma esetén kérjük, ezt a levelezést használjátok: drarokszallasy@ffg.hu 

Minden diák külön tájékoztató levelet kapott. További eredményes felkészítést kívánok! 

 

Miskolc, 2021. február 14.  Üdvözlettel: Szentesi Csilla, versenyszervező 
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