
 

XXIII. Dr. Árokszállásy Zoltán biológia–környezetvédelmi verseny 

döntő 

2022. február 18-19. 

PROGRAMTERVEZET 

2022. február 18. (péntek) 

9.30 - 9.40-ig Belépés a Megnyitóra 

  9.45- 9.55 A verseny ünnepélyes megnyitója (Teams csoport: Árokszállásy Nyitó és záró) 

Urbán Helga: Rabul ejtett fényeim című természetfotó kiállításának megnyitója (kisfilm) – a döntő 

ideje alatt elérhetővé tesszük egy hivatkozással 

10.00 - 10.05 Fajfelismerési teszt (Teams csoport a versenyző kategóriájában) 

10.10   Zár a feladatsor 

            10.15 -11.45   Írásbeli feladatsor (Teams csoport a versenyző kategóriájában) 

 11.50  Zár a feladatsor 

 11.50 – 12.30 ebéd 

Az első szóbeliző 12.30-kor legyen elérhető.  

A szóbeli beosztást mindenki a kategóriájának megfelelő Teams csoportjának bejegyzéseiben találja. 

Ezt a beosztás szeretnénk tartani, ezért minden versenyző a kiírás szerinti időpont előtt 1 órával 

legyen jelen (online) a Teams felületen. A versenyről felvétel nem készíthető! 

A szóbeli feleleteknél a diákok csak kamerával és mikrofonnal felszerelt eszközzel vehetnek 

részt!  

12.45 -   A szóbeli forduló (A beosztás szerint, a kategória Teams csoportjában) 

  A kategóriákban moderátorok hívják be a diákokat az azonosítójuk/ kódjuk alapján. 

  Szükség esetén chat/csevegésben hozzájuk lehet technikai kérdésekben fordulni. 

I. kategória: Harmati Bendegúz és Bottyán Márton Péter 

II. kategória: Jeszenszki Dániel és Fehérvári Donát 

III. kategória: Csapó Alex és Kun Tamás 

15.00 -15.30    Szünet 

15.30 -17.00    A szóbeli forduló folytatása (A beosztás szerint, a kategória Teams csoportjában) 

15.00 – 16.00 Szakmai előadás és fórum a felkészítő tanárok számára 

15.00-15.30 Bán Sándor: A diákolimpiák és a Szent-Györgyi Program tapasztalatai 

15.30-16.00 Mikóné dr. Hamvas Márta: A tanárképzés változásai és tapasztalatok az egyetemi 

oktatásról 

Az online előadásra való belépéshez a linket a döntő napján elérhetővé tesszük a kollégák számára. 

2022. február 19. (szombat) 



  7.55-kor belépés a Teams felületre (az első három szóbelizőnek, várakozzanak a behívásra) 

8.00 -11.00    A szóbeli forduló folytatása (A beosztás szerint, a kategória Teams csoportjában) 

 11.00 -11.30    Szünet 

 11.30 -13.30   Szóbeli forduló (A beosztás szerint a kategória Teams csoportjában) 

 15.00-          Eredményhirdetés/ tervezet / (Teams csoport: Árokszállásy Nyitó és záró) 


