
XXVIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI

1. ábra. Elsõ este Härtlein Károly és Tóth Pál kísérletei tanítva szórakoztatták a versenyzõket és a
felnõtteket.

FIZIKAVERSENY – GYÕR, 2018. MÁJUS 25–27.
Lévainé Kovács Róza

szervező, ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke

Tasi Zoltánné
ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport tagja

Tóth Zsuzsanna
országos döntőn szervező tanár

Már elindult az újabb Öveges-versenysorozat, amely-
nek iskolai (2019. február 5.) és megyei (március 19.)
fordulóját követõ három napos országos döntõjére
május 24. és 26. között kerül sor. Most tekintsünk
vissza a 2018-as versenyre.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat fontos feladatá-
nak tekinti a természettudományok iránt érdeklõdõ,
fizikából tehetséges tanulók képességeinek korai fel-
ismerését és fejlõdésük segítését. Ennek egyik jól be-
vált, több évtizedes múlttal rendelkezõ módja hazánk-
ban az általános és középiskolai tanulmányi versenye-
ken való szerepeltetés.

Ezen versenyek elsõ lépcsõje az Öveges József
Kárpát-medencei Fizikaverseny, amely a 14 éves kor-
osztálynak ad lehetõséget az erõpróbára. A háromfor-
dulós verseny az egész ország területét lefedi, a me-
gyék és a fõváros legjobban felkészült tanulói vesz-
nek részt az országos döntõn (sõt a határon túli, fizi-
kát magyarul tanulók is indulhatnak). A 2018. évi, 28.
megmérettetésre 269 általános és középiskolából 1182
versenyzõ nevezett. A döntõbe 74 hazai és 11 határon
túli magyar diák kapott meghívást, közülük 63-an,
illetve 6-an tudtak részt venni.

A verseny anyagi hátterének megteremtésére pá-
lyázatot adtunk be a Nemzeti Tehetség Programhoz,
ahol egymillió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk. Az NTP-TMV-17-0031 azonosító számú pá-
lyázatra kapott összeget a három forduló megszerve-
zésére, valamint az országos döntõn a versenyzõk és
rendezõk ellátására fordítottuk. A pályázatot minden
évben Lévainé Kovács Róza készíti.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt
pályázat biztosította forrás mellett még támogatókra is
szükség volt, a felajánlásokat ezúttal is köszönjük.

A verseny krónikája

A 2018. évi verseny mottója: „… minden ismeret még
gyönyörûbbé teszi elõttünk a világot” (Öveges József ).

Az ünnepélyes megnyitón Sólyom Jenõ, az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat elnöke köszöntötte a verseny-
zõket és a megjelenteket. A versenyt Simon Róbert
Balázs országgyûlési képviselõ nyitotta meg.

A 69 versenyzõnek színvonalas megmérettetését
biztosította, hogy a feladatsorokat a szakma jeles kép-
viselõi állították össze, illetve lektorálták. A tanulók
munkáját elismert szakemberekbõl álló zsûri többszö-
rös ellenõrzéssel javította.

A tanulók számára ismerkedési lehetõség is volt ez
a szûk három nap. A versenyen kívüli idejüket válto-
zatos programmal tudtuk megtölteni: megismerhették
Gyõr városát, a Jedlik-kiállítást, koszorúztak Jedlik
Ányos szobránál.

Elsõ este a Borsos Miklós Múzeumban volt tárlatlá-
togatás, majd Härtlein Károly és Tóth Pál kísérleti
bemutatóját figyeltük nagy érdeklõdéssel (1. ábra ).

A szombati verseny a kísérletelemzéssel, a számítá-
sos feladatok megoldásával és a mérõkísérlettel in-
dult. A fizikatörténet és a teszt délutánra maradt.

A kollégáknak tapasztalatszerzés, szakmai megújulá-
si lehetõség, munkájukban visszajelzés ez a verseny.

A versengés után, pihente-
tésül a Mobilis Interaktív Kiál-
lítási Központba tett látogatást
a csapat. A második este is-
mét a kísérletezésé volt, Pál
Zoltán tanár úr irányításával a
versenyzõk felszabadultan
vettek részt benne. Az ünne-
pélyes eredményhirdetésen
Kroó Norbert, az ELFT tiszte-
letbeli elnöke mondott kö-
szöntõt. A feladatmegoldást a
zsûri elnöke, Hadházy Tibor
tanár úr értékelte.

A pályázati és a szponzori
támogatásból értékes díjakat
tudtunk biztosítani a helyezet-
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teknek és felkészítõiknek. Az általános iskolások érté-
kelésében 1. díjat 1 fõ, 2. díjat 3 fõ, 3. díjat 1 fõ kapott,
míg a gimnazisták közül 1. díjat 3 fõ, 2. díjat 3 fõ és 3.
díjat 7 fõ érdemelt ki. Õk és felkészítõik oklevelet és
értékes könyveket vehettek át. A különdíjas diákok
száma 13, felkészítõi munkáért 14 kollégánk kapott
külön elismerést.

Ebben az évben ötödik alkalommal két emlékdíjjal
ismertük el a felkészítõ pedagógusok kiemelkedõ
tevékenységét. Csákány Antalné-díjban az a fizikata-
nár részesülhet, aki 5 év távlatában a legeredménye-
sebb felkészítõnek bizonyul. E díjat Horváth Gábor
(Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium) tanár úr kapta.

Rónaszéki László-díjban részesülhet az a fizikata-
nár, aki a legtöbb versenyzõt indítja az Öveges József
Kárpát-medencei Fizikaverseny elsõ fordulójában és
közülük a legjobb arányban jutnak be a döntõbe.
Ezen feltételeknek 2018-ban Horváth Norbert (Baár-
Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium) felelt meg.

A versenyt Borsi Róbert gyõri önkormányzati kép-
viselõ, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság
elnöke zárta.

A mindenkori beszámoló legtanulságosabb része, a
döntõ feladatai következnek.

Kísérletelemzõ feladat

Vetíteni fognak egy filmet, nézd meg figyelmesen!
A film elsõ részében egy elektromos töltések szét-

választására alkalmas gépet (Wimshurst-féle megosz-
tógép) látsz. Mûködtetése közben – a szétválasztott,
és külön-külön felhalmozott töltések mezejében fellé-
põ jelentõs elektromos feszültség hatására – szikraki-
sülések figyelhetõk meg.

A következõ részben az elektromos töltéseket mé-
rõzsinórokkal fémfóliacsíkokra vezetjük, amelyek egy
félgömb alakú üvegedény belsõ falára vannak ra-
gasztva. Az edénybe grafitfestékkel vezetõvé tett
pingponglabdát teszünk. A megosztógépet folyamato-
san mûködtetve a labda mozgásba jön.

Fizikai ismereteid alapján magyarázd meg a látotta-
kat! Írd le néhány mondatban, hogyan jön mozgásba
a grafitfestékkel vezetõvé tett pingponglabda!

A jelenség leírásában törekedj az olvashatóságra!
Mondataid megfogalmazásában légy igényes!

Elért eredmények
A versenyzõk három halmazba sorolhatók aszerint,

ki hogyan birkózott meg a kísérletelemzõ feladattal. A
legnagyobb létszámú (30 fõ, 44%) csoport tagjai hi-
bátlanul, vagy egy-két apróbb pontatlanságot elkövet-
ve oldották meg a feladatot. A másik nagyobb cso-
portba tartozók (18 fõ, 26%) nem értették meg a fel-
adatot. A harmadik körbe tartozók közel 30%-os telje-
sítményt nyújtottak (13 fõ, 19%), 5 pontot szereztek.

A 16 pontos kísérletelemzésben közepesen szere-
peltek a versenyzõk. Az átlagpontszám 9, ez 56%-os

teljesítményt jelent. A maximális pontot szerzett tanu-
lók száma 22 (32%). A legmagasabb pontszámot elért
tanulók nemcsak helyesen oldották meg, hanem a
szakmai nyelvet is pontosan alkalmazták. Sajnos 18 fõ
(26%) nem szerzett pontot, 34 fõ (49%) nem érte el az
50%-os teljesítményt.

A javítóbizottság észrevételei
– többen nagyon szépen, lépésrõl-lépésre megma-

gyarázták a jelenséget, jó értelmezõ rajzokat készítet-
tek, ügyeltek a pontos megfogalmazásra,

– néhányan csak leírták az elektromosságtani is-
mereteiket, a kísérlethez nem illõket is,

– az elektróda jelenléte miatt néhányan elektrolí-
zisre gondoltak,

– voltak, akik a mágneses hatással, mások a mág-
neses indukcióval, vagy az elektromos árammal pró-
bálták magyarázni a filmen látottakat,

– a „pozitív töltést kap” kifejezés használata nem
volt egyértelmû (rossz szóhasználat, vagy protonfel-
vételt értett rajta a versenyzõ?).

Mérõkísérleti feladat

A rendelkezésedre álló eszközök, anyagok felhaszná-
lásával határozd meg a gyurma sûrûségét!

Felhasználható eszközök:
• pohár, benne víz (A mérés során csak a kiadott

vízmennyiség használható fel!)
• gyurma,
• fonál,
• mérleg.

Megjegyzés: a gyurma tetszés szerint alakítható, for-
mázható, darabolható. Az esetlegesen kifolyt víz fel-
itatásához, a nedvesség letörléséhez a mellékelt kony-
hai papírtörlõt használhatod. A kiadott eszközökön,
anyagokon kívül mást (például vonalzót hosszúság-
mérésre) nem használhatsz a méréshez!

A víz sûrûsége ρvíz = 1000 kg/m3.

Elért eredmények
Tíz hibátlan megoldás született, 33 fõ (48%) teljesít-

ménye 50% feletti. Összesen ketten nem kaptak pon-
tot erre a feladatmegoldásra. Az átlag 14 pont, 58%-os
összteljesítményt jelent.

A javítóbizottság észrevételei
– Többen a megoldási útmutatótól eltérõen, de

frappáns, logikus, hibátlan megoldást adtak.
– Egy versenyzõ öt mérés átlagát vette, és így szá-

molta helyesen az átlagtömeget és kapta a hibátlan
végeredményt.

– Másik tanuló a hibátlan méréshez az elméleti
hátteret is remekül kifejtette.

– A dolgozatok külalakja az elmúlt évekhez képest
javult.

– Többen úgy tekintették, hogy a gyurma a vízben
lebeg, szintén gyakori hiba volt a látszólagos tömeg
elnevezés használata a magyarázat leírásakor.
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– Sokan a gyurmánál tapasztalható felhajtóerõnyi

2. ábra. A hajszárító kapcsolási rajza.
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súlycsökkenést akarták megmérni a mérlegen észlelt
felhajtóerõnyi súlycsökkenés helyett.

– A pohár falán lévõ bordázattal való térfogatmé-
rés csak becslés lehet, rossz eredményre jutott a ta-
nuló.

– Tipikus hiba az erõ és a tömeg azonos fogalom-
ként való kezelése. Ezen mennyiségek közé sokan
egyenlõségjelet tettek.

– 10 N : 0,339 N = 29,49 g/cm3

– Egy tanuló a víz tömegét úgy akarta megmérni,
hogy a vizet közvetlenül a digitális mérleg lapjára
öntötte, két részletben, mivel egyszerre nem fért rá. A
mérleg természetesen tönkrement.

Számításos feladatok

A számításos feladatok témájának és nehézségének
megválasztása – a tantervi óraszámok és a tárgyra
fordítható egyéb idõkeretek miatt – egyre nagyobb
fejtörést okoz a Feladatkitûzõ Bizottságnak. Ugyanak-
kor egy országos verseny követelményszintjének üze-
nete van a következõ idõszak tanítási gyakorlatára és
a további megmérettetésekre való felkészülésekre.

1. feladat (mechanika)

A gyors folyású Vizavize folyó egy egyenes szakasza
mentén, egymástól 20 km távolságban található két
kikötõváros, Felsõviza és Alsóviza, melyek között rend-
szeres hajójárat közlekedik. Két, Alsóvizán lakó jó ba-
rát, Péter és Pál egy napon játékos kísérletre szánja el
magát: kipróbálják, hogyan lehet „palackpostát” külde-
ni egymásnak. Péter felszáll az Alsóvizáról induló, fo-
lyásiránnyal szemben, állandó nagyságú sebességgel
haladó hajóra, és – ahogyan azt elõzetesen Pállal meg-
beszélték – 20 percenként a vízbe dob egy-egy beduga-
szolt üvegpalackot, benne a papírdarabkára írt üzenet-
tel. Éppen a hatodik palackot dobja a folyó vizébe,
amikor a hajó Felsõvizára érkezik. Pál, aki Alsóvizán
maradva sorra halássza ki a folyóból a palackokat, cso-
dálkozva tapasztalja, hogy két palack érkezése között
nem 20 perc, hanem 60 perc telik el! Miután azonban
egy kicsit elgondolkodik, rájön a dolog nyitjára.

Ugye, neked is sikerült?
a) Mekkora – parthoz viszonyított – sebességgel

tette meg a hajó a két kikötõ közötti távolságot?
b) Mekkora – Felsõviza és Alsóviza között állandó-

nak tekinthetõ – sebességgel áramlik a folyó vize?

Elért eredmények
A folyóvízen mozgó hajó és palackposta felkeltette

a versenyzõk érdeklõdését. Az a) feladatrésszel csak
néhány tanuló nem boldogult, körülbelül 90%-uk
helyesen számolt. A feladatban szereplõ jelenséggel
kapcsolatban sokféle és igen kreatív ötlet született,
amelyek a jó megoldáshoz vezettek. Jellemzõ volt a
rendezett külalak, amely segítette a javítók munkáját,
a megoldások értelmezését.

Az elsõ számításos feladat bizonyult a legkevésbé
sikeresnek, megoldottsága 53%. Hibátlanul dolgozott
12 versenyzõ, mindössze egy pontot veszítettek hár-
man, ketten egy pontot sem szereztek ezzel a feladat-
tal. Jelentõs azok aránya, akik csak az a) feladatrész-
szel boldogultak (18 fõ, 26%), vagy a b) feladatrész-
hez épp hozzá tudtak fogni (19 fõ, 27,5%).

A javító bizottság visszajelzései
– A b) feladatrészben a sebességértékek meghatá-

rozásánál több esetben nem volt egyértelmû, hogy mi
volt a választott vonatkoztatási rendszer, valószínûleg
ebbõl következett, hogy többen tévútra tértek.

– A számolások során könnyebb lett volna tört
alakú mérõszámokkal végezni a mûveleteket, akik
tizedes tört mérõszámokkal dolgoztak, olykor nem
vették figyelembe a végtelen tizedes törtalakot, ebbõl
pontatlanság is adódott.

2. feladat (elektromosságtan, hõtan)

A mellékelt [2. ] ábrán egy 230 V-os hálózati feszült-
ségrõl mûködõ hajszárító vázlatos kapcsolási rajza
látható. A K1 fõkapcsoló zárásával mûködésbe lép egy
elektromotor (M ), melynek tengelyére rögzített ven-
tilátor másodpercenként 25 dm3 szobahõmérsékletû
(20 °C-os) levegõt áramoltat át a fûtõbetét fölött. A fû-
tõbetét három, krómnikkel huzalból tekercselt, egyen-
ként R = 105,8 Ω ellenállású részbõl épül fel. A hajszá-
rító által kifújt levegõ hõmérsékletét a K2 háromállású
fokozatkapcsoló segítségével lehet beállítani. A kap-
csoló 0 állásában szobahõmérsékletû („hideg”), az I,
illetve II állásban pedig más-más hõmérsékletû meleg
levegõ áramlik ki a hajszárító fúvókáján.

a) Zárjuk a fõkapcsolót. Mekkora a fûtõbetét által
leadott teljesítmény, ha ezt követõen a fokozatkap-
csolót az I, illetve a II állásba billentjük?

A FIZIKA TANÍTÁSA 139



b) Feltételezve, hogy a fûtõbetét által leadott hõ-

3. ábra. Az egyes feladatok és a teljes feladatsor átlagos megoldott-
sága.
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mennyiséget teljes egészében a felette átáramló leve-
gõ veszi át, becsüld meg, milyen hõmérsékletû leve-
gõt fúj ki a hajszárító a fokozatkapcsoló I, illetve II
állásában! A levegõ fajhõje 1000 J/kg átlagsûrûségét a
vizsgált hõmérsékleti tartományban vegyük 1,1
kg/m3-nek.

Elért eredmények
A verseny legjobb, 81%-os megoldottságú feladata

lett ez a 28 pontos, hajszárítós, összetett probléma.
Huszonhét fõ hibátlanul oldotta meg az összetett fel-
adatot, tizenkilencen maximum 3 pontot veszítettek.
A versenyzõk 81%-a az elérhetõ 28 pont legalább felét
megszerezte. Négy versenyzõ nem szerzett pontot.

A javítóbizottság észrevételei
– Az a) feladatrész (elektromos) sokkal jobb ered-

ményt hozott, mint a b) rész (hõtani). Itt is jellemzõ
volt az áttekinthetõ munkavégzés.

– Hiba, hogy a teljesítményt energiaváltozásként
használták.

– Sajnos sokan nem dolgoztak a mértékegységek-
kel, vagy nem egyeztették azokat.

– Elõfordult, hogy keverték a fizikai mennyiségek
és a mértékegységeik jeleit.

– A kapott eredményeket nem vetették össze a va-
lósággal, így fordulhatott elõ, hogy a hajszárító 3 mil-
lió °C-ra tudta felmelegíteni a levegõt.

– Sokan nem ismerik a helyes hibajavítás módját,
így például satírozások is elõfordultak.

Tesztek

Az Öveges-verseny feladatkitûzõi régóta arra töreked-
nek, hogy az alkalmazásra képes tudás hasznosítására
építsenek. Ennek megfelelõen a teszt kérdései a felis-
merésen túl, a megszerzett tudás alkalmazását is igé-
nyelték, így hasznosabb, igényesebb, de teljesíthetõ tu-
dást várt el a versenyzõktõl. Az akadályt jól vették a ta-
nulók, a teszt a második legeredményesebb (72%) fel-
adattípus volt. A változatosan összeállított feladatsor-
nak különösen az elektromosság témaköréhez tartozó
feladatai (2., 7., 10) voltak sikerek, körülbelül 80%-ban
bizonyultak hibátlannak. Az indoklást kívánó felada-
tokból is az e témakörhöz tartozó feladat volt az ered-
ményesebb, itt sokkal pontosabban használták a fogal-
makat. A javítóbizottság észrevétele szerint a 12-es,
indoklást igénylõ, mechanikai témájú feladatnál jelen-
tõs különbségek adódtak a tanulók között, valószínû-
leg a középiskolában tanulók (a diákok kódszámmal
versenyeznek, a javítók nem tudják, hogy a számhoz
melyik versenyzõ tartozik) megfogalmazásban szere-
pelt a munkatétel, a mozgási energia fogalma, illetve a
dinamika alapegyenletével és a kinematikai összefüg-
gések alkalmazásával elkészített megoldás.

Az elérhetõ 47 pontból 9 versenyzõ (13%) szerzett
legalább 40 pontot, 30 pontnál kevesebbet 16 ver-
senyzõ (23%) ért el.

A javítóbizottság észrevételei
– A tanulók többségének ezen a területen is volt

sikerélménye.
– Nem okozott hátrányt (kivéve a határon kívüli

tanulókat) vagy elõnyt a különbözõ tantervbõl és tan-
könyvbõl tanulás sem.

– A követelményszintet tehát jól sikerült beállítani.

Fizikatörténeti feladat

A korábbi évekhez képest jól sikerült a fizikatörténeti
feladat megoldása. Ez is igazolja, hogy e feladattípus-
nak van helye a versenyen. Megfelelõ mennyiségû és
a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó színvonalú
felkészülési anyagot sikerült ajánlani.

Egyetlen tanuló dolgozott hibátlanul, kettõ egy
pontveszteséggel.

A javítók nehezményezték, hogy a versenyzõk Eöt-
vös Loránd nevének helyesírását gyakran elvétették,
valamint keverték Eötvös Józseffel.

Összegzés

A verseny feladatainak teljesítményszintje alapján
megállapítható, hogy fõként sikerélményt nyújtó, ez-
által a tantárgyi attitûdöt javító feladatsorral találkoz-
tak a döntõ résztvevõi. Fontos szempont, hogy egy
ilyen komplex verseny feladatsorának bonyolultsága
a reális tudást tükrözõ rangsor kialakítását segítse elõ.

Ugyanakkor fizikaoktatásunk meghatározó része a
kísérletezés, így érthetõ, hogy a mérõkísérlet és a kí-
sérletelemzés összpontszáma adta a szerezhetõ pon-
tok közel negyedét. Ezek megoldása a korábbiakhoz
képest most gyengébb képet mutatott, a felkészülés-
nél célszerû nagyobb hangsúlyt fektetni e területre.

A versenyzõk teljesítményének idei átlaga 66% volt,
ez és a feladatokra lebontott eredmény látható a 3.
ábrán.
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Minden feladattípusban volt hibátlan munka, maxi-

4. ábra. Feladattípusok súlyának százalékos eloszlása.
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5. ábra. Radvánszki Ferenc, aki fölényesen nyerte a versenyt.

mális pontszámú versenyzõ. A tesztben a leggyengéb-
ben teljesítõ 21 pontot (45%) gyûjtött, a többi feladat-
nál – legtöbben a kísérletelemzésnél – nullapontosak
is akadtak.

A mezõny remekül boldogult az összetett számítási
feladattal, ennél a teszt megoldottsága csupán 9%-kal
gyengébb, ez biztatóan jó. A nehezebbnek szánt 1.
számításos feladat 53%-os átlagos megoldottsága a
korábbi évek szintjéhez mérhetõ. A történeti teszt a
korábbiakhoz képest jobban vizsgázott, eredményes-
sége a 3. legjobb lett. A kísérletelemzéssel és a mérõ-
kísérlettel a szerezhetõ pontszám alig több mint felét
érték el a versenyzõk.

A döntõsök 91,3%-a 50% feletti teljesítményt nyúj-
tott e nehéz megmérettetésen, és mindössze 8,7%-a
nem érte el a szerezhetõ pontszám felét. A gyõztes
91,5%-os, hárman 87,6%-kal követik õt és a négy leg-
jobb közül hárman az általános iskolai oktatásból
kerültek a döntõbe, ahogy az abszolút gyõztes is.

Értékelés – általános megjegyzések

A Feladatkitûzõ Bizottság a 160 megszerezhetõ pont
számát hagyományosan úgy állapította meg, hogy a
holtverseny valószínûsége minél kisebb legyen, és így
a rangsor megállapítása egyértelmû lehessen.

A különbözõ tevékenységet igénylõ feladattípusok
súlyarányának beállítása a teljes versenyanyagban
arra irányult, hogy az minél jobban leképezze a reáli-
san feldolgozható tananyagot. A feladatkitûzõk egyik
célja az volt, hogy az általános iskolás tananyag minél
nagyobb részét fedjék le a tesztkérdések és mérjék a
versenyzõk alkalmazásra érett tudását is.

A verseny során két teszt megfogalmazásában pon-
tatlanságot fedeztek fel a kollégák, ezért a versenybi-
zottság a zsûri elnökének javaslatára a teszt 4. és 5.
feladatát törölte, ezzel 7 ponttal csökkentette a sze-
rezhetõ pontszámot, így lett a teszt 47 pontos, a fel-
adatsor 153 összpontszámú. A szerezhetõ 153 pont

31%-át, 47 pontot a teszt adta. A két számításos fel-
adat – 49 pont, az összpontszám 32%-a – együtt ért
körülbelül annyi pontot, mint a teszt. Nem mondha-
tunk le az általános iskolás korúak fizikaoktatásában a
kísérletezés meghatározó szerepérõl, ezért képviseli a
mérõkísérleti és a kísérletelemzési feladat együttes 40
pontja a szerezhetõk negyedét (4. ábra).

A különféle feladatok megoldásának idõrendje az
egyes versenyzõcsoportok esetén váltakozott, forgó-
színpadszerûen bonyolódott.

Díjazottak
Abszolút I. helyezett

Radvánszki Ferenc, a budapesti Áldás utcai Általános
Iskola tanulója 140 ponttal (5. ábra ), felkészítõ tanára
Rudolf Tamásné. Az abszolút I. helyezettet illetõ Öve-
ges József érmeket – névre szóló vésetés után – a
gyõztes tanuló és felkészítõ tanára iskolájuk tanév-
záró ünnepségén vehették át.

Az abszolút elsõ helyezett és felkészítõ tanára a
Magyar Innovációs Szövetség díját, harminc-, illetve
húszezer forint pénzjutalmat, valamint az okleveleket
Budavári László regionális igazgatótól vehették át. A
Femtonics Kft. díját Takács Mirtill marketingigazgató
adta át.

Általános iskolások kategóriája

I. díjat nyert
Bertalan Dániel, a veszprémi Szilágyi Erzsébet

Keresztény Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
diákja – felkészítõ tanára: Hartmann-né Nagy Éva –,
aki a Pannon Egyetem Mérnöki Karának különdíját, 5
napos részvételt a Pannon Egyetem táborában, is át-
vette Szalai István Károly dékán úrtól.

Szabó Milán Bogdán, a budapesti Bornemissza Pé-
ter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulója – felkészítõ tanára: Réthelyi Judit –, aki
egyben a Härtlein Károly által felajánlott díjban, rész-
vétel a BME gyermekegyetemi programján, is részesült.
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II. díjat nyert

A szerkesztôbizottság fizika tanításáért felelôs

tagjai kérik mindazokat, akik a fizika vonzóbbá

tétele, a tanítás eredményességének fokozása

érdekében új módszerekkel, elképzelésekkel

próbálkoznak, hogy ezeket osszák meg a

Fizikai Szemle hasábjain az olvasókkal!

Kovács Balázs Csaba, a hatvani Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola diákja, felkészítõ tanára Kádár Emese,

Juhász Márk, a kecskeméti Református Általános
Iskola tanulója, felkészítõ tanára Gyömbér Csaba,

Kinyó András, a Szegedi Tudományegyetem Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskola diákja, felkészítõ
tanára: Kormányosné Horváth Ivett.

III. díjat nyert
Turányi Vilmos, a siófoki Beszédes József Általá-

nos Iskola tanulója, felkészítõ tanára: Varga Zoltán.

Gimnazisták kategóriája

I. díjat nyert
Tóth Ambrus, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló

Általános Iskola és Gimnázium tanulója, felkészítõ
tanára Csefkó Zoltán. Ambrus a Härtlein Károly által
felajánlott díjban – részvétel a BME gyermekegyetemi
programján – is részesült.

II. díjat nyert
Szõke-Brandt Áron, a budapesti Piarista Gimná-

zium tanulója, felkészítõ tanára: Chikán Éva,
Moré Áron, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

diákja, felkészítõ tanára: Horváth Henrietta,
Csordás Kevin, a bajai III. Béla Gimnázium tanuló-

ja, felkészítõ tanára: Lakner Attila.

III. díjat nyert
Kun Timon, a budapesti Békásmegyeri Veres Péter

Gimnázium diákja, felkészítõ tanára: Erdõsi Katalin,
Polgár Sándor, a budapesti Városmajori Gimná-

zium és Kós Károly Általános Iskola tanulója, felkészí-
tõ tanára: Jäger Csaba,

Molnár Anna, a budapesti Városmajori Gimnázium
és Kós Károly Általános Iskola tanulója, felkészítõ
tanára: Jäger Csaba,

Narozsnyi István, a budapesti Szent István Gimná-
zium diákja, felkészítõ tanára: Szatmáry-Bajkó Ildikó,

Koszta Benedek, a szegedi Radnóti Miklós Kísér-
leti Gimnázium tanulója, felkészítõ tanára: Somogyi
Anikó,

Osváth Klára, a budapesti Baár-Madas Református
Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium diákja,
felkészítõ tanára: Horváth Norbert,

Fekete Richárd, a debreceni Fazekas Mihály Gim-
názium tanulója, felkészítõ tanára: Türk Zsuzsanna.

Az országos döntõre érkezéskor minden versenyzõ
leadta azt a pár mondatos bemutatkozó levelet,
amelyre az eredményhirdetéskor szükség lehet. Az
elsõ díjasok bemutatkozása során – felolvasás vagy
rögtönzés révén – több információt kaptunk életük-
rõl, hobbijukról, terveikrõl.

Akik nélkül nem lenne verseny

Köszönet a résztvevõ diákoknak és a rendezés alábbi
fõszereplõinek, Slezsák Zsolt, Slezsákné Horváth Ka-
talin, Szeidemann Ákos, Gyõri István, Härtlein Ká-
roly, Molnár László, Pál Zoltán és Varga István fel-
adatkitûzõknek; Hadházy Tibor, Halász Tibor, Juhász
Nándor, Juhász Nándorné, Kovács László, Sós Kata-
lin lektoroknak; Põheim Judit és Szabó Miklós gyõri
fõszervezõknek; az online-rendszer mûködtetõjének,
Reszegi Miklósnak; a 2. forduló lebonyolításában –
név szerint fel nem sorolt – közremûködõknek; Ju-
hász Nándornak, Juhász Nándornénak, Pál Zoltánnak,
Varga Istvánnak, a 2. forduló javítóinak; az országos
döntõ versenybizottsági elnökének, Sós Katalinnak,
az SZTE-JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszék
docensének; az országos döntõ zsûrije elnökének,
Hadházy Tibor nyugalmazott fõiskolai tanárnak és
Kiss Gyulának, a verseny társelnökének; a gyõri szer-
vezõ kollégáknak; az országos döntõ javítóinak.

2018-ban már 15. éve ad otthont a versenynek a gyõri
Kazinczy Ferenc Gimnázium. Köszönet Németh Tibor
igazgató úrnak és helyettesének, Poócza Józsefnek.

Köszönjük az alábbi intézmények, vállalkozások
támogatását, akik segítsége nélkül rendezvényünk nem
valósulhatott volna meg: Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma, Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ, Magyar Innovációs Szövetség, Gyõri
Tankerületi Központ, gyõri Révai Miklós Gimnázium,
Csákány Anikó, Pencom Kft., Karcagi Ipari Park Kft.,
National Instruments Hungary Kft., Mozaik Kiadó,
Duna Takarék Bank Zrt., Almus Pater Taneszköz Kft.,
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány, Székely István
Infogroup, Balázs-Diák Kft., Gyõrlakk Festékgyártó
Kft., Gyõr Plusz Média, „Emelj fel emlék” Alapítvány,
gyõri Czuczor Gergely Gimnázium, Coop Gyõr Zrt.,
Tourinform Gyõr, Széchenyi István Egyetem, Méhész
János, Femtonics Kft. és Két-foton Képalkotó Központ,
Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság, Kovács Sándor országgyûlési képviselõ és
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ.
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