
 

 

ZÖLDOKOS KUPA – VERSENY A FENNTARTHATÓSÁGÉRT 

 

Tisztelt Pedagógus! 

Örömmel ajánljuk figyelmébe a ZöldOkos Kupát, amely egy többfordulós tudáspróba általános iskolai 

felső tagozatos diákok részére. A verseny szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.  

 

A verseny izgalmas kérdéssorai a fenntarthatóság különböző témaköreit érintik és segítik a 

Fenntarhatósági Témahétre való felkészülést. A ZöldOkos Kupa így lehetőséget biztosít arra is, hogy a 

verseny élménye mellett hasznos és naprakész tudással gazdagodjanak a diákok.  

 

Az alábbiakban összefoglaltuk a versennyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket. 

Kérjük, hogy ismertesse a diákokkal a ZöldOkos Kupát és támogassa felkészülésüket! 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 

 Tájékoztassa a diákokat a ZöldOkos Kupáról, olvassák el a versenyszabályzatot! 

 Hozzanak létre 3 fős csapatokat!  

 Válasszanak közülük ki csapatonként egy csapatkapitányt!  

 

REGISZTRÁCIÓ 

 A csapatkapitány regisztráljon a www.zoldokoskupa.hu oldalon! 

 A csapatkapitánynak a regisztráció során meg kell adnia a tagok nevét és e-mail címét, 

valamint megjelölheti Önt is, mint felkészítő tanárt. 

 

VERSENY 

 A csapatot regisztráló csapatkapitány tud belépni a Honlapra, az ő regisztrációja alatt tud majd 

versenyezni a csapat. 

 A verseny első 4 online fordulójának kérdéssorai bármikor kitölthetőek 2018. február 28-ig 

bezárólag. A feladatsor megnyitását követően a diákoknak egy-egy 60 perces időablak áll 

rendelkezésre, hogy megoldják a feladatsort. 

 2018. március 9-én a honlapon elérhetővé válnak a helyes válaszok és a hivatalos eredménylista. 

 Az on-line fordulók kitöltéséért a PontVelem Okos Programba is regisztrált diákoknak - a helyes 

válaszoktól függően - OkosPont jóváírás jár a saját PontSzámlájukra. Ennek feltétele, hogy a 

csapatregisztráció során a diákok ugyanazzal az e-mail címmel regisztráljanak, amellyel a 

www.pontvelem.hu oldalon is regisztráltak. 

  

http://www.zoldokoskupa.hu/
http://www.pontvelem.hu/


ÜTEMEZÉS 

A verseny 4 on-line fordulója különböző témaköröket ölel fel. A verseny kérdéseit gyakorló, szakértő 

pedagógusok állítják össze az életkori tudásszint figyelembevételével. A felkészüléshez az alábbi 

táblázatban és a www.zoldokoskupa.hu és a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapokon talál 

bővebben információkat. 

 

TERVEZETT IDŐPONTOK TÉMAKÖR AJÁNLOTT OLDALAK 

1. forduló 

2018. január 17. (szerda)  

 

KÖRNYEZETBARÁT HÁZTARTÁS 

- táplálkozás 

- közlekedés 

- elektromos eszközök 

használata 

- hulladékkezelés 

http://www.zoldkoznapok.hu/ 

http://maradeknelkul.hu/ 

http://online.fliphtml5.com/tujb/bjjd/ 

http://mkne.hu/fajlok/hirek/green_sweden_o

kosodj_brosura.pdf 

2. forduló 

2018. január 30. (szerda)  

 

TUDATOS VÁSÁRLÁS 

- élelmiszervásárlás 

- csomagolóanyagok 

- ajándékozás 

http://tudatosvasarlo.hu/ 

http://maradeknelkul.hu/ 

https://www.facebook.com/maradeknelkul/ 

3. forduló 

2018. február 14. 

(szerda) 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG 

- elektromos berendezése 

használata 

- hűtés, fűtés 

http://www.energiakaland.hu/ 

http://www.zoldkoznapok.hu/ 

 

4. forduló 

2018. február 28. 

(szerda)  

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

- nemzeti parkok 

- állatvédelem 

http://www.termeszetvedelem.hu/  

http://www.mme.hu/ 

 

Regionális döntők 3 

helyszínen 

2018. március 23. 

(péntek) 

 

- környezetbarát háztartás 

- tudatos vásárlás 

- energiatakarékosság 

- természetvédelem 

http://www.zoldkoznapok.hu/ 

http://maradeknelkul.hu/ 

http://online.fliphtml5.com/tujb/bjjd/ 

http://mkne.hu/fajlok/hirek/green_sweden_o

kosodj_brosura.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/ 

http://www.energiakaland.hu/ 

http://www.termeszetvedelem.hu/  

http://www.mme.hu/ 

 

Döntő Budapesten 

2018. április 27. (péntek) 

 

- környezetbarát háztartás 

- tudatos vásárlás 

- energiatakarékosság 

- természetvédelem 

http://www.zoldkoznapok.hu/ 

http://maradeknelkul.hu/ 

http://online.fliphtml5.com/tujb/bjjd/ 

http://mkne.hu/fajlok/hirek/green_sweden_o

kosodj_brosura.pdf 

http://tudatosvasarlo.hu/ 

http://www.energiakaland.hu/ 

http://www.termeszetvedelem.hu/  

http://www.mme.hu/ 

 

 

További információkat a www.zoldokoskupa.hu és a www.fenntarthatosagi.temahet.hu oldal 

versenyszabályzatában talál. A versennyel kapcsolatos kérdéseit a temahet@pontvelem.hu 

levélcímen várjuk. 

 

 

Budakeszi, 2017. november 25. 
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