
 

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

MÁTRAI TIBOR KÖZÉPISKOLAI FIZIKAVERSENY 2017/2018. 

 

 

A verseny szervezője: Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

3300 Eger, Szvorényi u. 27.  

Telefonszám: 0636-510-916; e-mail cím: Koronka.Csilla@oh.gov.hu 

 

A verseny célja:  

A verseny célja, hogy a tanulók a megszerzett fizikai ismeretanyagot elmélyítsék, hogy korszerű 

magyarázatot tudjanak adni a környezetükben tapasztalt fizikai jelenségekre, ezzel elősegítve, 

hogy az egyre fejlődő, modern technikai társadalomban megállják helyüket. Célunk, hogy a  

felkészülés folyamán a tanulók fejlesszék problémamegoldó képességeiket, megtanuljanak bánni 

a fizikai eszközökkel, kifejlesszék az analitikus és deduktív gondolkodásmódot, kiemelkedő 

tudásra tegyenek szert.  

 

A verseny kategóriái: 

A versenyen iskolatípustól függetlenül 9., 10., 11., 12. évfolyamon tanulók vehetnek részt. A 

nyelvi előkészítő képzésben tanuló osztályok természetesen a tantervüknek megfelelő évfolyamon 

versenyeznek fizikából. 

 

A jelentkezés feltételei, módja és határideje: 

A versenyen való részvétel feltétele az előzetes nevezés, melyet a mellékelt nevezési lap 

kitöltésével és a Koronka.Csilla@oh.gov.hu címre való eljuttatásával lehet megtenni. A versenyen 

indulók számát nem korlátozzuk. 

Nevezési határidő: 2018. február 23. 
A nevezési határidő után beküldött jelentkezéseket nem áll módunkban befogadni! 

 

A verseny jellege: A versenyre 14 és 16 óra között kerül sor. A kitűzött három feladat közül kettőt 

kell mindenkinek megoldani. Az első kötelező, a másik kettő közül egy választandó. 

Közvetlenül utána minden versenyző megtekint egy bemutatott kísérletet, azt kell feladatlapon 

megadott szempontok szerint írásban elemezni, magyarázni.  

Az eredményeket e-mailben közöljük az iskolákkal. Minden kategória első három helyezettje 

ajándékutalványban részesül. 

 

A verseny ismeretanyaga, felhasználható irodalom: 

9. évfolyam: 

A verseny alapvetően a gimnáziumi, szakgimnáziumi kerettantervekre épül. Szerepelhetnek a 

versenyen az általános iskolában tanultak is.  
 

10 – 11. évfolyam: 

Az eddigiek, kiegészülve a gimnáziumi, szakgimnáziumi kerettanterv időarányos részével. A 

tizedik évfolyamon az elektrosztatika és a hőtan témakör a választandó feladatok között szerepel. 

Az első, kötelező feladat a kilencedik évfolyam anyagából lesz. 
 

12. évfolyam:  

Minden a középiskolákban tanított, a kerettantervekben előforduló témakör szerepelhet. 

 

A versenyen szükséges ismeretek nem haladják meg részletes érettségi vizsgakövetelmények 

emelt szintjét. A verseny feladatmegoldó részén középiskolai függvénytáblázat használható. 

 

Oktatási  Hivatal  
E g r i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3300 Eger, Szvorényi utca 27. 

Postacím: 3300 Eger, Szvorényi utca 27. 

Telefon: (+36-36) 510-910 

Honlap: www.oktatas.hu/kozneveles/pok/eger 

E-mail: POKEger@oh.gov.hu 
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A megyei forduló időpontja és helyszíne:  

2018. március 9. (péntek) 14.00 

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános-, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet 

3300 Eger, Barkóczy utca 5. 

 

A verseny költségei: A versenyre nevezési díj nincs. 

 

Díjazás: Minden kategória első három helyezettje ajándékutalványban részesül. 

 

 

Kérjük a tisztelt fizikatanár Kollégákat, hogy a verseny sikeres megrendezése érdekében küldjenek 

kitűzésre érdemesnek tartott feladatokat, megoldással együtt az alábbi címre 2018. február 6-ig:  

Hóbor Sándor: hobors@gmail.com 

 

Eredményes felkészülést kívánunk!  

 

 

 

Eger, 2017. október 4.  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

Schmidt Istvánné 

 főosztályvezető 
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