
Tájékoztató az I/A és az I/B kategória szóbeli részéről 

 

- A döntőben a szóbeli versenyrésszel max. 50 pont szerezhető. 
- A szóbeli versenyrész feladatait a versenyzők tételhúzás alapján ismerhetik meg. 
- A szóbeli két feladatrészből tevődik össze: 

a) egy – a témakörök alapján összeállított – téma kifejtése (35 pont); 
b) tabló (vagy poszter vagy kollázs) készítése egy megadott témából (15 pont). 

A témakifejtés és a tabló témája között nincs tartalmi átfedés. 

 

Tudnivalók a szóbeli b) feladatrészének elkészítéséről, gyakorlati megvalósításról és értékeléséről 

- Ezt a feladatrészt a versenyzők 2023. április 21-én (pénteken) az írásbeli vizsgarészt követő 15 
perces szünet után oldják meg. 

- A versenyzők kategóriánként kapnak egy témát, amely illeszkedik a döntő megadott témaköreihez 
(pl. Mutasd be a mediterrán terület környezeti problémáit! 2022-ben a 7. évfolyam témája volt: 
Veszélyben a világtenger!; a 8. évfolyamos tanulóké a Duna szerepe a folyó mentén élő emberek 
életében) A kapott témából kell posztert vagy kollázst készíteni.  
2022-ben készült poszterek 

- A feladat célja: a kapott téma minél átfogóbb (pl. okok és következmények is), földrajzi-környezeti 
szempontból helyes, kreatív és szemléletes bemutatása.  

- A feladat elkészítéséhez rendelkezésre álló idő 60 perc. 
- A szervező biztosítja a szükséges eszközöket (papír, színesceruza, filctoll, ragasztó, kivéve ollót). 

Minden versenyző hozzon magával ollót! 
- A versenyző a munkaidő alatt a feladat elkészítéséhez használhatja a mobiltelefonját (wifi 

biztosított a helyszínen). A szervező néhány, internetcsatlakozással ellátott laptopot is biztosít. 
- A versenyző az elkészített feladatot átadja a felügyelőtanárnak. 
- A versenyző a szombati szóbeli vizsgarészben szóban is bemutatja a munkáját a zsűrinek. Miről 

érdemes beszélni? Például arról, hogy mit szeretett volna kifejezni, miért ezt a megjelenítési módot 
választotta, mit emelne ki a tartalmából?  
A zsűri kérdést is feltehet a versenyzőnek az összeállított poszterrel, tablóval vagy kollázzsal 
kapcsolatban. 

Témakörök a kiírás szerint 

I/A. kategória 
Tájékozódás a földrajzi térben, Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza, Magyarország földrajza, A 
Kárpát-medence térsége, az első forduló témakörei, Európa földrajza 
 
I/B. kategória 
Ázsia földrajza; Helyünk Európában és a Kárpát-medencében; Magyarország földrajza; A szomszéd 
országok és Közép-Európa 

https://less.foldrajzverseny.hu/a-donton-keszult-tablok-poszterek-1-a-kategoria/

