„Tudós Rektor” Csapatverseny
A KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium a 2018–2019-as tanévben megrendezi Földi
János egykori rektora emlékére a „Tudós Rektor” Csapatversenyt.
A versenyre 8. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk 2 fős csapatokkal.
Témakörök:
Biológia
-

Földi János élete
7. évfolyamos tananyag: növény- és állatrendszertan, populációk és társulások
Környezetvédelem
8. évfolyamos tananyag: emberi szövetek, bőr, csontok, izom, táplálkozás

Kémia
-

7. évfolyamos tananyag: anyagmennyiség és részecskeszám, atomszerkezet, kémiai
kötések
8. évfolyamos tananyag: VIII. VII. VI. főcsoport elemei és vegyületei

Nevezés:
E-mailben kell a nevezési lapot beküldeni a labor@szilady.net címre.
Nevezési határidő: 2018. október 5.
A verseny célja
 a biológia és kémia tantárgyak tanulásának népszerűsítése
 versenyzési lehetőséget teremteni a tehetséges tanulóknak
 aktív szerepet vállalni a tehetséggondozásban
 kísérletezés lehetőségének megteremtése
 saját tapasztalat megszerzése
Dobogós helyezett csapatok díjazása
Oklevél és könyvjutalom a csapat mindkét tagjának.
A felkészítő tanárok díjazása
Minden díjazott csapat felkészítő tanára is oklevélben és könyvjutalomban részesül.

A verseny fordulói
1. forduló: a jelentkező csapatok otthon elvégzendő feladatokat kapnak.
A feladatokat a labor honlapjáról kell letölteni, az alábbi címről:
www.labor.szilady.net
Témakörök:
- Földi János élete
- 7. évfolyamos biológia tananyag: növény- és állatrendszertan, populációk és társulások
- 7. évfolyamos kémia tananyag: anyagmennyiség és részecskeszám, atomszerkezet
Feladatok elérhetőek a labor honlapján 2018. október 8.-tól
Beküldési határidő: 2018. október 24.

2. forduló: a jelentkező csapatok otthon elvégzendő feladatokat kapnak.
A feladatokat a labor honlapjáról kell letölteni, az alábbi címről:
www.labor.szilady.net
Témakörök:
- 8. évfolyamos biológia tananyag: szövetek, bőr
- Környezetvédelem
- Kémiai kötések

Feladatok elérhetőek a labor honlapján 2018. november 9.-től
Beküldési határidő: 2018. december10.
A két internetes forduló megoldásait az iskola címére kell levélben beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: „Tudós Rektor” Csapatverseny
Címünk:
KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
Kiskunhalas
Kossuth L.u.14.
6400
Feladat: A versenyző csapatoknak a KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium tanárai által
összeállított elméleti és gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk.
Az értékelést iskolánk pedagógusai végzik, az összesített eredményeket a csapatok nevével
2018. december 20.-án 20 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: 2019. január 18.
Feladat: Izgalmas, interaktív feladatmegoldás laborgyakorlattal a 8.-os tananyaghoz
kapcsolódóan, melyben Földi János munkássága is szerepel.

Irodalomjegyzék:
7-8. évfolyam biológia és kémia tankönyvei
Földi János élete:
http://elteonline.hu/tudomany/2016/01/03/2016-legnepszerubb-elolenyei/

Letöltések
A versenyhez kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap:

Jelentkezési lap

„Tudós Rektor”Biológia Csapatverseny
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