
 
XXXIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 

Erdélyi forduló – 2022/2023-es tanév 

A XXXIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny a biológia iránt érdeklődő, magyarul tanuló 

VII. és VIII. osztályos általános iskolásoknak szól Felvidéktől Erdélyig, Vajdaságtól Kárpátaljáig. Az idei 

tanévben hatodik alkalommal nyílik lehetőség egy külön erdélyi forduló megszervezésére a Magyar 

Természettudományi Társulat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködése révén. Az erdélyi fordulóban a legmagasabb 

pontszámot elért tanulók továbbjutnak a XXXIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 

döntőjére, amelyre 2023. június 2–4. között a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban (Magyarország) kerül sor. 

A tanulmányi verseny célja a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. A versenyen részt vevő 13–14. éves 

tanulóknak országos szinten kívánunk lehetőséget adni képességeik megmutatására, kibontakoztatására. 

Kérjük az iskolákat, hogy a verseny erdélyi fordulóján való részvételi szándékukat szíveskedjenek 

előzetesen jelezni a regisztrációs felületen. A regisztrációra a hatékony logisztikai szervezés szempontjából 

van szükség (várható résztvevői létszám, étkezés, szállás stb.). Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a 

versenyen résztvevő diákok és kísérő tanáraik számára a verseny idejére étkezést és igénylés esetén 

(anyagi kereteink függvényében) szállást is biztosítunk 2023. március 3-án (péntek) éjszakára. 

Utazási költséget azonban nem áll módunkban téríteni. A versenyen való részvétel ingyenes. 

A regisztráció határideje 
2023. február 3. (péntek) 

A versenyre jelentkező diákok előzetes kiválasztását az iskolák szaktanáraira bízzuk. Jelentkezési 
létszámkorlátozás nincs. A regisztrációs űrlapot csak a versenyen ténylegesen részt venni szándékozó 
diákok adataival kell kitölteni. 

A verseny időpontja 
2023. március 4. (szombat), de. 10 óra  

A forduló helyszíne 
A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara (400193 Kolozsvár, Calea Turzii (Tordai út) 4. sz., Kolozs megye) 
 

A verseny menete 
A VII. és VIII. osztályos tanulók egy kategóriában versenyeznek. A verseny során a versenyzők egy 

feladatlapot töltenek ki, amelynek a kérdései az alább megadott négy tételcsomagra vonatkoznak. A 

dolgozatokat az erdélyi versenybizottság minősíti. Az erdélyi forduló keretében a legmagasabb 

pontszámot elért tanulók továbbjutnak a Magyarországon megtartandó Kárpát-medencei döntőbe. A 

korábbi évek tételmintái megtalálhatók itt. 

  

https://kv.sapientia.ro/hu/hallgatoi-tajekoztato_/tehetseggondozas/herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny/regisztracio
https://kv.sapientia.ro/hu/hallgatoi-tajekoztato_/tehetseggondozas/herman-otto-karpat-medencei-biologia-verseny/tetelmintak


 
Az erdélyi fordulóhoz szükséges ismeretanyag 

1. Herman Ottó élete és munkássága: pdf. 

2. Az erdő életközössége. Természettudomány tankönyv 6. (5-44 oldal). ITT ELÉRHETŐ 

3. A TermészetBÚVÁR folyóirat 2022. év 1., 2., 3. számában megjelenő tanulmányok: POSZTER, 

VIRÁGKALENDÁRIUM, ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó 

ismeretek. A honlapra ebben az évben sem kerülnek fel a cikkek, hanem a bejelentkezett 

felkészítő tanárok megkapják elektronikus formában az online folyóiratok hozzáféréshez 

szükséges belépési adatokat vagy a pdf változatot. 

4. Ökológiai alapismeretek. Biológia 7-8. - Életközösségek vizsgálata (109-124 oldal) és 

Természetvédelem, fenntarthatóság (125-148 oldal). ITT ELÉRHETŐ 

A résztvevők díjazása 

A versenyszervező bizottság a XXXIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny erdélyi 

fordulóján résztvevő versenyzőknek és az őket felkészítő tanároknak elismerő oklevelet ad. A verseny 

nyertesei kategóriánként I., II., III. díjban és dicséretben, illetve könyv- vagy egyéb tárgyjutalomban 

részesülnek.  

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat. Mindenkinek sikeres 

felkészülést kívánunk! 

________________________________________ 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségen kaphatnak további részletes felvilágosítást a versenyről: 
 
Mihályfalvi Katalin 
Tel.: +40-769-675-036 
E-mail: hermanotto.kolozsvar@gmail.com  
 
Versenyszervező bizottság elnökei 
dr.  habil. Tonk Szende 
egyetemi docens, Sapientia EMTE 
az MTT elnökségi tagja 
dr. Balog Adalbert 
egyetemi tanár, Sapientia EMTE 
 
Versenyszervező bizottság tagjai 
dr. Fodorpataki László 
egyetemi tanár, Sapientia EMTE 
Mihályfalvi Katalin 
tanár, Kolozsvári Református Kollégium 
 
Az MTT Kárpát-medencei tanulmányi versenyek főszervezője 
dr. Tardy János 
c. egyetemi tanár, az MTT ügyvezetőelnöke 
 

https://kv.sapientia.ro/content/2011-2021/Herman_Otto_elete_munkassaga.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-TER06TB__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-BIO78TA__teljes.pdf
mailto:hermanotto.kolozsvar@gmail.com

