„Tudós Rektor” Biológia Csapatverseny
A KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium a 2016–2017-ös tanévben megrendezi Földi
János egykori rektora emlékére a „Tudós Rektor” Biológia Csapatversenyt. A verseny 2
beküldős és egy gyakorlati fordulóból áll.
A versenyre 8. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk 2 fős csapatokkal.
Témakörök:
-

Földi János élete
7. évfolyamos biológia tananyag: növény- és állatrendszertan
Környezetvédelem
A 2016-os év gombája, fája, rovara, emlőse
8. évfolyamos tananyag: emberi szövetek, bőr, csontok, izom, táplálkozás

Nevezés:
E-mailben kell a nevezési lapot beküldeni a labor@szilady.net címre.
Nevezési határidő: 2016. szeptember 30.
A verseny célja
 a biológiai ismeretek és a biológia tantárgy tanulásának népszerűsítése
 versenyzési lehetőséget teremteni a tehetséges tanulóknak
 aktív szerepet vállalni a tehetséggondozásban
 kísérletezés lehetőségének megteremtése
 saját tapasztalat megszerzése
Dobogós helyezett csapatok díjazása
I. díj – tanulónként 1- 1 db oklevél, nyár elején természetbúvár kiránduláson való részvétel
II. díj – tanulónként 1- 1 db oklevél, ajándékutalvány
III. díj – tanulónként 1- 1 db oklevél, ajándékutalvány
A felkészítő tanárok díjazása
Minden díjazott csapat felkészítő tanára oklevélben és könyvutalványban részesül.

A verseny fordulói
1. forduló: a jelentkező csapatok otthon elvégzendő feladatokat kapnak.
A feladatokat a labor honlapjáról kell letölteni, az alábbi címről:
http://labor.szilady.net
Témakörök:
- Földi János élete
- 7. évfolyamos biológia tananyag: növény- és állatrendszertan
- Környezetvédelem
Feladatok elérhetőek a labor honlapján 2016. október 3.-tól
Beküldési határidő: 2016. október 28.

2. forduló: a jelentkező csapatok otthon elvégzendő feladatokat kapnak.
A feladatokat a labor honlapjáról kell letölteni, az alábbi címről:
http://labor.szilady.net
Témakörök:
- Földi János élete
- 8. évfolyamos biológia tananyag: szövetek, bőr
- A 2016-os év gombája, fája, rovara, emlőse
Feladatok elérhetőek a labor honlapján 2016. november 7.-től
Beküldési határidő: 2016. december 12.
A két internetes forduló megoldásait az iskola címére kell levélben beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: „Tudós Rektor” Biológia Csapatverseny
Címünk:
KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
Kiskunhalas
Kossuth L.u.14.
6400
Az értékelést iskolánk pedagógusai végzik, az összesített eredményeket a csapatok nevével
2016. december 12-én 16 óráig feltöltjük a labor honlapjára.

Döntő: A legjobb 10 csapat a KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium Földi János
Természettudományi Laboratóriumában méri össze tudását.
Időpont: 2017. január 13.
Feladat: Izgalmas, interaktív feladatmegoldás laborgyakorlattal a 8.-os tananyaghoz
kapcsolódóan, melyben Földi János munkássága is szerepel.

Irodalomjegyzék:
7-8. évfolyam biológia tankönyvei
Földi János élete: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/130.html
http://elteonline.hu/tudomany/2016/01/03/2016-legnepszerubb-elolenyei/

Letöltések
A versenyhez kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap:

Jelentkezési lap

„Tudós Rektor” Biológia Csapatverseny
Beküldendő: labor@szilady.net
2016. szeptember 30.
Intézmény neve, címe:
telefonszám
e-mail

Jelentkező csapatok:
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Csapattagok neve:

1.
csapat

1.

2.
csapat

1.

3.
csapat

1.

Felkészítő tanár:

2.

2.

2.

Dátum: 2016 szeptember

aláírás

