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EOTVOS JOZSEF REFORMATLJS OKTATASI KOZPONT
3360, Heves Dobó út 29.
Telefon: (36) 346 fl8; Fax: (36) 346 897
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FÖLDI JÁNOS TERMÉSZEnLJOGMÁNyI VERSENY
A verseny e-mail címe: foldi.verseny@gmaii.com
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REFORMÁTUS ISKOLÁK
V. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYE
3-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK SZÁMÁRA
Az Eötvös József Református Oktatási Központ a 20 17/18-as tanévben is meghirdeti a Földi János
természettudományi versenyt az általános iskolás korosztályú tanulók számára három korcsoportban.
A verseny három levelezős fordulóból és egy helyi döntőből áll.
A három levelezős fordulóban a matematikai és természetisnwretj feladatok megoldásához Önálló
kutatómunkára, eszközkészítésre, mérésekre és természeti megfigyelésekre lesz szükség.
A matematikai problémáhál elsősorban nem egyenlettel történő megoldást várunk cl az alsóbb évfolyamos
gyermekektől, hanem megfelelő magyarázattal kiegészített próbálgatást, logikailag helyes gondolatmenetet.
A költségek csökkentése érdekében javasoijuk, hogy a tanulók megoldásait külön-külön összetűzve, egy
csomagban küldjék el postai úton címünkre.
A döntőbe a három korcsoport 6-6 legjobb feladatmegoldója kap meghívást a 4 levelezős forduló összesített
eredménye alapján. A döntő írásbeli és szóbeli fordulóból áll.
I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:

3., 4. évfolyam
5., 6. évfolyam
7., 8. évfolyam

Nevezési díj nincs.
A nevezés az első levelezős forduló beküldésekor a csatolt nevezési lap kitöltésével történik.
A fordulók megoldásainak beküldési határidejét a feladatsorok tartalmazzák. A feladatok megoldását külön
külön, írólapon kell elkészíteni. Minden lapon fel kell tüntetni a feladat sorszáma mellett a versenyző nevét,
évfolyamát és iskoláját.
FONTOS! Az újabb fordulók feladatait is és minden egyéb üzenetet az iskolák e-mail címére küldjük
az előző forduló beadási határideje körüli napokban.
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A megoldásokat a következő címre várjuk: Eötvös József Református Oktatási Központ Kis Tamás, 3360
Heves, Dobó út 29. Kérjük, a borítékra írják rá: „Földi János természettudományi verseny”.
A versennyel kapcsolatban érdeklődni a megadott e-mail címen vagy a 06-20-298 3017-es telefonszámon
lehet.
-

Döntő időpontja:
Versenyfelelős:

2018. április 28. (szombat) tO óra 15 óra
Kis Tamás (foldi.verseny®gmail.com)
-

Várjuk jelentkezésüket!
Heves, 2017. szeptember 12.
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Együd László
igazgató

