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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

KÖZÉPISKOLA 

FIZIKA 

38. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKA VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Leőweyért Alapítvány (7621 Pécs, Szent István tér 8-10.) 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.leoweypecs.hu/mikola/kiiras.html 

A verseny pedagógiai célja: Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai 

ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a 

fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, 

korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század 

követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai 

ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és 

természettudományok többi területével. 

A verseny kategóriái: I. kategória: gimnázium 9. évfolyam 

 II. kategória: gimnázium 10. évfolyam 

 III. kategória: két tanítási nyelvű szakgimnázium 9. évfolyam és a többi 

szakgimnázium 10. évfolyam 

 IV. kategória: két tanítási nyelvű szakgimnázium 10. évfolyam és a többi 

szakgimnázium 11. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Kolompár Gyula 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 10. 

Nevezés módja: A verseny pécsi honlapján: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html 

 Ezzel egyidejűleg az iskola összesíti a versenyen részt venni kívánó tanulók jelentkezését, 

elküldi a nevező tanulók jelentkezési lapját a szülői beleegyezési lappal együtt a helyi POK-

nak. 

Ideje: 2019. február 12.(kedd) 14.00-17.00 óra 

Helye: iskola 

 

Az első forduló feladatlapjait az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi e-mail címére 2019 február 12-én 

10.00 óráig, a megoldásokat február 13-án 10.00 óráig (letölthető lesz a verseny honlapjáról is). 

 

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html
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MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. február 24. 

Nevezés módja: A verseny pécsi honlapján: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html 

Ideje: 2019. március 19. (kedd) 14.00-17.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (3100 Salgótarján, Kissomlyó u. 1.) 

 

A második fordulóra az a diák nevezhető, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette. 

A második forduló eredményét az országos szervező honlapjain teszi közzé 2019. április 15-ig 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. május 5-6-7. 

Helyszíne: I. és III. kategória: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium; 

 II. kategória: Pécs, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 

 

 

Salgótarján, 2018. december 04. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 
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