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A verseny célja:
negemlókczós és tisztelgés Dl- Hajdú-Moharos József geo]ógus_geográ lus emlékc clőtt'
a ]ijldrajz népszerűsítésc, a tantárgy régi rangiáDak \,issza1tllitása'

- versen}zési ]eherőség a Íöldrajz iránt érdeklődó diákok számára tl_12' évÍ'dyamon_

lompeten. r'e] e.zlí.' Iel_el.edE'' Jn,,J\'
azonos érdeklődésíi körhöz taltozó tanulók ós szaktanárok kdzótti kapcsolatteremtes'

- s7aknrai konzulláció és együttnúkijdés az eg}házi fenntartású oktatási intézmények kijzijft'

A v€rseny szervezőjeI Karcagi Ntgykun ReÍirrmátLls Gimnázium és Egészségügyi Szlkgimnáziunl
53(X) KaÍclg. N'íadarasi út ] 3.

Résztvevők, vérsen}zők: villan]ennyi .eformátus fenntartásÍl Kárpát medencei köZépisko1a 9_l2.
évfolyamos tanulói' a ma8yaJorszási egyháZi 1'ennt.rnású kijzépiskolalk 9_I2' é\'lo]yamos tanlL1ói.

va]amint neghíváS alapján 47 á1ralínos isko]ák 8' évfo]yalnos lanulói'

-{ verseny kategóriáiI
I' kategóÍia:8' évlb])am: kizáIólag neghívís nilpjáD
Il' kategória: 9' é\folyam (nyelvi e1ókészítős évfbl}'an esetében 10. osáá]y)
III' kategória: 10' évfolyan (nye]vi előkészitijs é\,folyarn esetében ] l' é!folyam)
N ' kttegóriaj ] 1 - ] 2 ' évfolyam (n-ve]v i előkószitő évÍb lyam esetében ] 2 ] 3 ' évÍblyanl)

Nevezósi határidó: 2020. január 6. (hétÍci)

Nevezési díj I nincs

J€lcntkezés módja| a velscnvrc elcktÍonikus úton lehel ncvczni (c mai] cím: in1b@|eÍbrmatus.eu vagy
1tx: 59/:]] ]-2:l8). A .ielcntkezési lap lctölthctő isko]ánk ho|lapiáról a lvwrv.nag),kunreformatrrs.hu
címen a ''Dr' Hq{]ú-Nlohffo\ ]arzsef országos ReÍb n'ltus Fö]drajzi Tanulmányi Versen}''
dokumentun alatt.

A verseny anyaga:

I. Kalegória: A Szilárd Fij]d anyag i és Íi'ylnlatai' A íijldr{Zi övezetesség a]apjai' a uopustó] a
jégvill.lgig' Gazdasági a|apismeÍetek Afnka' AmeÍ]kJ. Ár\u f"ldlaira. Ausztrália. a
sarkvidékek óS aZ óceánok földÍajza' He]}ünk Eulópában és a Kárpát medenceben' E]ctünL
Magyarol'szágon' Gazdasági é]et Magyarországon' szomszédos országok éS KöZép Eulópa' A
bib]iai országok leÍ1nészet és társadalonlfdldlajZa' Dr' Hajdú rVolralos JóZsef é]ete'
mu kássá8a'

II' Kate8óÍia: a kóZépiskolai lö]drajz tövsanyas a 9. é\'ti)]yamon (t Fö]d és koznikus körn)ezete'
csj]]tLgász.lt. térkép_ éS vetülettan. a geoszfórák fóldrajZa' litoszféra. hidloszÍéra. atnoszféIa.
pedoszféra, ki1lső erők és geornofológia A tellrrészellljldrajzi övezetesség tólnakörből al
á1lalánoS iskolai any.lg). A kijzép- és emelt s7intii érettségi vizsga kajzpontilag előírt
természetföldlajzi topogÍáfiája' A bib]iai orszÍgok lermészet_ és tíÍsada]omfö]dr.I]Zl' DI'
Hr -u \lolI'r, , J,'/.er e c e. rnUn , ...,e..



III,

IV-

Kalegó a: a kajzépisko1ai fölclÍajZ töÍZsanyag a ]0' évfol},llnlon (a vilá8gazdasági fol)ralnelok'
vi]ággazdaság a 2l' száZad elején. a gazdasági élet Szerkezcténck á!a]akLr]ása. régjók' ors7i.lgok.
olszágcsopoÍok a világgazdaságban' EuróP.l region'l]js Íij]dlajZtt' távo]i országok fól(llajZa'
Magyarolszág és a globális problémák tén1aköÍéből aZ általános iskolai an!ag)' a kijzél1- e\
emelt szintű érettsógi vizsga köZpontilaÉ: elóíÍ ternlészet- és társada]olnföldritjza topogIáfiája.
a bjbliiri országok leÍmészet. és társaddomÍöldrai7a. Dr. Hajdú MohaÍos Józsel élete.
nllukássága'

Kategóda] a kőZépiskolai löldrajz ti''Zslnyag a 9']0' évlolytmon (a Fi']d és kozmikus
kiÍnyezete. csillagászat. térkóp és vctülcttan' a gcoszfóÍák földÍajZa' litoszfóÍa' hidÍoszféÍá.
atn]oszfóra, pedoszíéIa, külsó eÍók és geoIlorlolrlgia- a lernlészetfijldrajzi övezetes\ég' A
vilíggazdasági folyamafok. vi]ággazdaság a 2l' száZa(l elc.jón. a gazdasági ólct szeÍkezelének
átalakul.:tsa' Íégiók. országok_ oISZágcsopoÍok a Vi1ággazdasligban, Euópa legjonaL]is
fóldÍajza' 1áVoli ország(rk fij]drajZa' Magyarors7ág és a 91oballis plob]énl,tk. A kii7ép ós cmclt
szintíi érettségi vi7sga kö7pontila8 clőírt természet és társadalonlföldlajza topográfiája. a

bibljai országok lemészet és társadalomÍij]drl!za' Dr' Hajdú_Moh.tlos J(izseí élete,
munkássága' Ezen kztegória szóbeli részénél (döntő) gazdaságfö|draizi tételt kell kifejteni
a tanulóknak'

1. fordukí: 2020. januá. 13. (hétfő) 1:Í-16 óráig.

A1iladatlapot'aZilásbelilmegelőZőIegelek1lollikusúlonküldiiikmegaZiskolákemaílcímére'
a sokszolosílás' bizon}'os oldalak szinesben töÍénő n}romtatása aZ ldott i\ko]a Í'el.ldata. Az első

Íbrduló íÍásbc]i. hel)"színe a lanuló ískolája' A mego1dásra rendelkezésre álló idő: l20 perc'
Kőrző' vonalzó. szögmérő és számológép használata megengede1l.

A leladal1apoket sz.út.rnárok j vítjark j.lvítókulcs a]apján' nujd azaknÍ 2020. januáÍ 2t-ig
(hétlő) aZ isko]ák visszaküldik intézményünk címéle. A borítékon tiintessék 1é]: ''Dr' Hajdú
Moheros JóZsei orszilgos Retblmátus Fö]drai7i Tlnu]malnyi Versen},''' A Javít(iku]csot aZ

írásbeli megírását kövctő napon kiildjiik meg' 2020' január l4-én (kedd).

Értcsités a dölrtőbe j utotl tanu1ók né\,sorár ó1 2020 ' ianuáÍ 24. (péntek)'

AZ íÍásbelí eÍednények a]apján a második foldulóIa kategóÍiánként 10 1ö versenyző behívását

A második fordu]óra kategóriánként egy adott intéznrényból ]egl'e]jeb]r a háÍom legrn.lg.lsabb

f,'nl.,''ll'ln' e'é1 L-n.lo kcr' ] behi\a'ra

2. foldu|ó: 2020. februáI22. (szonlbat) 9 óra
A második tbrduló a Clölrtő. csak szóbeli IésZből ál1'

Helyszíne: a Kalcagi Nagykun ReÍbrmá1us Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
(5300 Karcag. MaclaÍasí ú! l 3')

A dön1ő szóbeli rés7énél a tanulók használhatiák a fii]draj7i at]aszt'

AjánIott irodalonr:
. HaszDálatban lévő lijldlajzi tankinlyvek
. Ilöldrajzi fe1adats)'űjt'enlények, 1ijIdrajzi at1asZ
r A központi]ag e]őirt közép- és emelt szintii érettségi vizsga topográfiai Un) 1g.l



. A Bib]ia földrajzi Vonttkozásai (a tiuru]ók itt kérheÍik a hit és erkólcstan szaktanáÍok
\Jl i\ljl'''lroL.egit.egél ic ''

Ajánljuk figyelmükbe iskolánk lronlapján (Www'nagykunreformatus.hu) megje]enő "Dr. Hajdú
Moharos József országos Reíbnnátus Fö]dr{zi Tanulmányi Verseny" fe1üie!ét'

Díjazás: a helvezett tanulók oklevélben és tírgyi juta]ombln részesühlek-

Karcag' 2019' szeptembeÍ l1'

A YersenyÍő] bővebb felYilágosítást nyújt a verseny felelós szaktanára: Major Játlos

{a!r9\?ó@!ipru!,]'1u' 59/31 ] -248. vagy 30/308 6455).

Tóth Bama
igazgató
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