
 

Dr. Hajdú–Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi 

 Verseny  

2021/2022-es tanév 
 

Versenyfelhívás 

A verseny célja:  

- megemlékezés és tisztelgés Dr. Hajdú–Moharos József geológus-geográfus emléke előtt, 

- a földrajz népszerűsítése, a tantárgy régi rangjának visszaállítása, 

- versenyzési lehetőség a földrajz iránt érdeklődő diákok számára 8-12. évfolyamon, 

- kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás, 

- azonos érdeklődésű körhöz tartozó tanulók és szaktanárok közötti kapcsolatteremtés, 

- szakmai konzultáció és együttműködés az egyházi fenntartású oktatási intézmények között. 

 

A verseny szervezője: Karcagi Nagykun Református Gimnázium 

   5300 Karcag, Madarasi út 1-3. 

Résztvevők, versenyzők: valamennyi református fenntartású Kárpát-medencei középiskola 9-12. 

évfolyamos tanulói, a magyarországi egyházi fenntartású középiskolák 9-12. évfolyamos tanulói, 

valamint meghívás alapján az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói. 

  

A verseny kategóriái: 

I. kategória: 8. évfolyam: kizárólag meghívás alapján 

II. kategória: 9. évfolyam (nyelvi előkészítős évfolyam esetében 10. évfolyam) 

III. kategória: 10. évfolyam (nyelvi előkészítős évfolyam esetében 11. évfolyam) 

IV. kategória: 11-12. évfolyam (nyelvi előkészítő évfolyam esetében 12-13. évfolyam) 

 

Nevezési határidő: 2022. január 3. (hétfő) 

Nevezési díj: nincs 

 

A jelentkezés módja: a versenyre elektronikus úton lehet nevezni (e-mail cím: info@reformatus.eu 

vagy fax: 59/311-248). A jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról (www.nagykunreformatus.hu) 

a „Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny” cím alatt. 

 

 

A verseny anyaga:  

 

I. Kategória: térképhasználat, tájékozódás, pénzügyi alapismeretek, a trópustól a jégvilágig, a 

kőzetbolygó titkai, Afrika, Ausztrália és a Világtenger földrajza, Amerika földrajza, Ázsia 

földrajza, helyünk Európában és a Kárpát-medencében, életünk Magyarországon, gazdasági 

élet Magyarországon, a szomszéd országok és Közép-Európa, Európai térségek. A bibliai 

országok természet- és társadalomföldrajza, „református földrajz”, Dr. Hajdú-Moharos József 

élete, munkássága. 

 

 

II. Kategória: a középiskolai földrajz törzsanyag a 9. évfolyamon (tájékozódás a kozmikus térben 

és időben, kőzetburok, légkör, vízburok). A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései, a 

társadalmi folyamatok a 21. század elején, valamint a nemzetgazdaságtól a globális 

világgazdaságig témakörökből az általános iskolai anyag. A közép- és emelt szintű érettségi 

vizsga központilag előírt természetföldrajzi topográfiája. A bibliai országok természet- és 

társadalomföldrajza, „református földrajz”, Dr. Hajdú-Moharos József élete, munkássága. 
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III. Kategória: a középiskolai földrajz törzsanyag a 10. évfolyamon (népesség- és településföldrajz, 

a világgazdasági folyamatok, világgazdaság a 21. század elején, a gazdasági élet szerkezetének 

átalakulása, a nemzetgazdaságtól a világgazdaságig, a pénz és a tőke mozgásai a 

világgazdaságban. Magyarország és a Kárpát-medence, valamint a globális problémák és 

fenntartható jövő kérdőjelei témaköreiből az általános iskolai anyag). A közép- és emelt szintű 

érettségi vizsga központilag előírt természet- és társadalomföldrajza topográfiája, a bibliai 

országok természet- és társadalomföldrajza, „református földrajz”, Dr. Hajdú-Moharos József 

élete, munkássága. 

 

 

IV. Kategória: a középiskolai földrajz törzsanyag a 9-10. évfolyamon (a Föld és kozmikus 

környezete, csillagászat, térkép- és vetülettan, a geoszférák földrajza, kőzetburok, vízburok, 

légkör, talajburok, külső erők és geomorfológia, a természetföldrajzi övezetesség. A 

világgazdasági folyamatok, világgazdaság a 21. század elején, a gazdasági élet szerkezetének 

átalakulása, régiók, országok, országcsoportok a világgazdaságban, Európa regionális 

földrajza, távoli országok földrajza. Magyarország és a globális problémák. A közép- és emelt 

szintű érettségi vizsga központilag előírt természet- és társadalomföldrajza, topográfiája, a 

bibliai országok természet- és társadalomföldrajza, „református földrajz”, Dr. Hajdú-Moharos 

József élete, munkássága. Ezen kategória szóbeli részénél (a döntőben) gazdaságföldrajzi 

tételt kell kifejteni a tanulóknak. 

 

 

1. forduló: 2022. január 10. (hétfő) 14-16 óráig 

 

A feladatlapot, az írásbeli fordulót megelőzően elektronikus úton küldjük meg az iskolák e-mail 

címére, a sokszorosítás, bizonyos oldalak színesben történő nyomtatása az adott iskola feladata. 

Az első forduló írásbeli, helyszíne a tanuló iskolája. A megoldásra rendelkezésre álló idő 120 

perc. Körző, vonalzó, szögmérő és számológép használata megengedett. 

A feladatlapokat a szaktanárok javítják javítókulcs alapján, majd azokat 2022. január 14-ig 

(péntek) az iskolák visszaküldik intézményünk címére. A borítékon tüntessék fel: ’’Dr. Hajdú-

Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny”. A Javítókulcsot az 

írásbeli forduló megírását követő napon küldjük meg, 2022. január 11-én (kedd). 

 

Értesítés a döntőbe jutott tanulók névsoráról: 2022. január 19. (szerda). 

 

Az írásbeli eredmények alapján a második fordulóra kategóriánként 10 fő versenyző behívását 

tervezzük. 

A második fordulóra kategóriánként egy adott intézményből legfeljebb a három legmagasabb 

pontszámot elért tanuló kerül behívásra. 

 

 

2. forduló: 2022. február 19. (szombat) 9 óra 

 

A második forduló a verseny döntője, amely csak szóbeli részből áll. 

Helyszíne: Karcagi Nagykun Református Gimnázium (5300 Karcag, Madarasi út 1-3.) 

A döntő szóbeli részére előre kiadott tételsor alapján kell felkészülniük a tanulóknak. A kiadott 

tételek közül egy tételt húznak, arról kell beszámolniuk, a földrajzi atlasz használata 

megengedett. 

Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a szóbeli döntő lebonyolítását, úgy a 

második fordulót is írásban, a személyes találkozások kizárásával rendezzük meg, melynek 

részleteiről az érintett iskolákat, felkészítő kollégákat és tanulókat időben tájékoztatjuk. 

 



 

Ajánlott irodalom: 

 Használatban lévő földrajzi tankönyvek 

 Földrajzi feladatgyűjtemények, földrajzi atlasz 

 A központilag előírt közép- és emelt szintű érettségi vizsga topográfiai anyaga 

 A Biblia földrajzi vonatkozásai, „református földrajz” (a tanulók itt kérhetik a hit- és 

erkölcstan szaktanárok, vallástanárok segítségét is). 

 

 

Ajánljuk figyelmükbe továbbá az iskolánk honlapján (www.nagykunreformatus.hu) megjelenő ’’Dr. 

Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny” felületet. 

 

Díjazás: a helyezett tanulók oklevél díjazásban és tárgyi jutalomban részesülnek. 

 

A versenyről további érdeklődés esetén bővebb felvilágosítást nyújt a verseny felelős szaktanára: Major 

János (janek76@vipmail.hu, 59/311-248, vagy 30/308-6455). 
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