
 
Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola                  
Arany János Általános Iskolája 
6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. 
Igazgató : Nagyné Nyekita Ilona                     
Intézményegység-vezet ı: Lovrityné Bóta Klára                     
Tel.: 76/478-549    Fax: 76/478-557 
Email: aranyj@szechovisk.hu 
 

 
MEGHÍVÓ 

 

 
 

Tisztelt Igazgató Asszony! Úr! 
 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ebben az évben ismét megrendezzük 
iskolánkban a Varjú Lajos Természettudományi Emlékversenyt  felsı tagozatos 
tanulók számára. 
 
A verseny idıpontja: 2011. március 30. csütörtök 14 óra 
 
Nevezési határidı: 2011. március 10. 
 
Kérjük, hogy a nevezési díjat (800 Ft/fı) az OTP-nél vezetett 11732002-15542858 
számú számlaszámra legyenek szívesek befizetni, és a pontos névsort a fenti 
határidıig legyenek szívesek elküldeni az igazoló szelvény fénymásolatával együtt. 
Az iskolákból évfolyamonként 3-5 tanuló nevezését várjuk, a versenyen az egyéni 
teljesítményeket értékeljük. 
A verseny során az adott évfolyamokon tanított természettudományos tantárgyakból 
komplex feladatlap kitöltése a feladat. /6 – 8. osztályokban számítástechnikai totó is./ 
A verseny idıtartama 5. és 6. osztályosoknak 60 perc, 7. és 8. osztályosoknak 120 
perc.  
 
A verseny témakörei: 
 

5-8. osztály   Matematika  
     Logikai feladatok és a tananyagban szereplı számolási feladatok   
 5. osztály  Természetismeret 

İsz a kertben 
Tájékozódás a térképen 
Az idıjárás és az éghajlat elemei 
Változó földfelszín 
 



6. osztály  Természetismeret                                                     
A Föld életünk színtere                                      
Hazánk: Magyarország                                                           
Hazai erdıink 

7. osztály  Biológia 
A forró éghajlati övezet élıvilága 
A mérsékelt éghajlati övezet élıvilága 
A hideg éghajlati övezet, a hegyvidék és a tenger élıvilága 
Az élılények környezete és az életközösségek 

Földrajz 
A földtörténet eseményei 
Afrika, Ausztrália és a sarkvidékek 
Ausztrália és Óceánia 
Amerika 
Ázsia 

Fizika 
Mechanika-testek mozgása, sőrőség, erı, nyomás, Arkhimédész törvénye 

Kémia 
Anyagmennyiség 
Oldatok kémhatása 
Tömegszázalék 
Atomok és elemek 

8. osztály  Biológia 
Az emberi test felépítése  
A bır és a mozgásrendszer 
A szervezet anyagforgalma 
Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Földrajz 
Közép- Európa országai 
Hazánk a Kárpát-medencében 
Fejlıdésünk társadalmi alapjai 
Hazai tájakon 

Fizika 
Haladó mozgások 
Energiaváltozások, munka, hımennyiség 
Ohm törvénye 

Kémia 
Egyenletek + anyagok tulajdonságai, képletek 
Tömegszázalék 

A 7. és 8. osztályos versenyzık használhatnak számológépet. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésrıl és a verseny eredményérıl külön értesítést 
küldünk. 
 
Kecskemét, 2011. február 10. 
                                         Üdvözlettel: 
 
 Nagyné Nyekita Ilona     Lovrityné Bóta Klára 
  igazgató-fıtanácsos intézményegység-vezetı 
            fıtanácsos                                                            


