
Az I. forduló részletes versenyszabályzata 
(a részvevık jogai, kötelességei) 
Az II. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyre jelentkezhet minden 
magyarországi és határon túli középiskola kétfıs csapata. A jelentkezés a verseny honlapján 
regisztrációval, valamint a regisztrációs díj befizetésével történik 
Jelentkezési határidı: 2012. november 14. 
Regisztrációs díj befizetésének határideje: 2012. november 21. 
A verseny I. fordulójára 2012. november 28-án (szerda) 15:00-17:00-ig kerül sor. A forduló írásban 
történik, feladatait minden csapat a saját iskolájában oldja meg. A feladatlapok a verseny 
honlapjáról a verseny megkezdése elıtt két órával letölthetıek, a letöltéshez szükséges kódot a 
regisztrációkor megadott hivatalos iskolai email címekre küldjük ki a verseny kezdete elıtt két 
órával. 
Az I. forduló feladatsora általános természeti földrajzi ismeretekre, valamint a kiemelt témakör 
ismereteire vonatkozó kérdéseket tartalmaz körülbelül 50-50 %-ban (ettıl valamelyest el is térhet a 
százalékos arány a feladatok pontszámai függvényében). 
A verseny I. fordulójának lebonyolítása az iskolákban, az érettségi szabályainak megfelelıen 
történik, külön teremben, felügyelı tanár jelenlétében, jegyzıkönyvvel alátámasztva. A felkészítı 
tanár nem lehet jelen a verseny ideje alatt.  
• A megoldásra rendelkezésetekre álló idı összesen 120 perc, 2012. november 28-án 15:00-17:00 
óráig. 
• Egy csapatnak egy feladatlapot kell megoldania. 
• A megoldáshoz számológépet és vonalzót szabad használni. 
•  Más segédeszköz használata nem megengedett. 
• A feladatlapon bármilyen írás, számolás, firka, javítás megengedett. 
• A megoldólapra csak a megoldásokat kell feltüntetni, azon javítást nem fogadunk el, ellenkezı 
esetben a javított választ nem vesszük figyelembe. 
• A megoldólapokat és a jegyzıkönyvet zárt, az iskola által lepecsételt borítékban a tanszék címére 
(SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 6701 Szeged Pf.: 653.) kell 
visszaküldeni legkésıbb 2012. november 30-ai postai bélyegzıvel. 
• Késedelmes beérkezés esetén a megoldólapokat nem fogadjuk el. 
• A megoldólapok javítása a tanszéken történik, az eredményeket a verseny honlapján tesszük közzé 
2012. december 18-ától, valamint emailben értesítjük az iskolákat és felkészítı tanáraikat. 
• Amennyiben a verseny lebonyolítása nem a szabályoknak megfelelıen történik, és ez jelentısen 
befolyásolja az eredményeket, az érintett csapatok a versenybıl kizárásra kerülnek, amennyiben a 
szabálytalanság bizonyításra kerül. 
• A továbbjutott csapatokat 2013. január közepén értesítjük a II., III. forduló tudnivalóiról. 
A verseny II. fordulójára 2013. február végén, március elején kerül sor Szegeden a SZTE 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékén. A verseny lebonyolítása a tanszéken történik, 
külön termekben, laborokban felügyelı PhD hallgatók és oktatók jelenlétében, jegyzıkönyvvel 
alátámasztva. A feladatok javítása a verseny alatt folyamatosan a tanszéken történik. 
A II. és II. fordulóra vonatkozó információkat és szabályokat februárban tesszük közzé. 
A II.-III. fordulóban tapasztalt olyan szabálytalanság esetén, amely jelentısen befolyásolja az 
eredményeket, az érintett csapat a versenybıl kizárásra kerül, a szabálytalanság bizonyíthatósága 
esetén. A verseny végén elsı három helyezettet hirdetünk. 
 

Tájékoztatásul a 2011/2012-es év versenye döntı fordulóinak szabályzata (a 2012/2013-as évben a 
feladatok összetétele változik!): 

• A II. forduló elsı két feladata írásban történik, a megoldásra rendelkezésre álló idı egy-egy feladatra 45-45 
perc, azaz összesen 90 perc. 
• Az elsı két feladat alatt vonalzó és színes ceruza, toll használata megengedett. 
• Más segédeszköz használata nem megengedett. 



A II. forduló harmadik feladata a városban kerül lebonyolításra, jegyzıkönyvvel alátámasztva. A 
rendelkezésre álló idı maximum 45 perc, valamint 15 perces oktatás. A feladat megkezdése elıtt a 
csapatoknak 15 perces bemutató keretében megtanítjuk a GPS használatát, hogy a szükséges információkat a 
feladat elvégzéséhez maradéktalanul megkapják. 
• A csapatok indítása 3 percenként történik a kellı távolság elérése érdekében. 
• A verseny alatt a tanszék által adott térkép és GPS használható, minden más segédeszköz használata nem 
megengedett, mobiltelefonokat és minden kommunikációs eszközt az indulás elıtt le kell adni az 
indítópultnál. 
• A verseny végén mindenki visszakapja a leadott tárgyakat. 
A II. forduló laborban elvégzendı negyedik feladata felügyelık jelenlétében történik, jegyzıkönyvvel 
alátámasztva. 
• Ehhez a feladathoz a tanszék által biztosított eszközök használata megengedett, más segédeszköz 
használata nem megengedett. 
• A megoldásra rendelkezésre álló idı 45 perc. 
A III. és egyben döntı fordulóra 2012. február 25-én (szombat) 9:00-14:00 óráig kerül sor a SZTE 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszékén. A forduló 2 feladatból áll. 
• A III. forduló elsı feladata egy terület komplex természetföldrajzi jellemzése, ebbıl poszter készítése, majd 
prezentálása 3 tagú bizottság elıtt. 
• Az elkészítésre rendelkezésre álló idı 90 perc, az összeállításhoz térképek, atlaszok, cikkek és az internet 
használhatók. 
• A poszterek szóbeli bemutatására 10 perc áll rendelkezésre csapatonként, amelybe a zsőri kérdéseinek is 
bele kell férnie, a csapatoknak minimum 5 percig folyamatos elıadásmódban kell beszélnie. 
• A III. forduló második feladata egy kvízverseny, amely alatt egyszerő választásos kérdésekre 
nyomógombos jelzırendszer használatával válaszolnak a csapatok. 
• A leggyorsabb csapat mondhatja a választ, a nyomógomb megnyomása után, ha felgyulladt a lámpa, 
gondolkodási idıre nincs mód, ebben az esetben azonnal kell mondani a választ, ha a csapat mégis várakozik 
akkor pontjai nullázásra kerülnek. 
• A pontok akkor is nullázódnak, ha a csapat rossz választ ad. 
• A verseny végsı eredménye a két feladat pontszámainak összesítésébıl adódik. 
A II.-III. fordulóban tapasztalt olyan szabálytalanság esetén, amely jelentısen befolyásolja az eredményeket, 
az érintett csapat a versenybıl kizárásra kerül, a szabálytalanság bizonyíthatósága esetén. A verseny végén 
elsı három helyezettet hirdetünk. 
 


