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Összefoglaló a III.Földi János Természettudományi Versenyről 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2016.04.23. 

rendező intézményének neve: Eötvös József Református Oktatási Központ 

szervezőjének neve, beosztása: Kis Tamás tanár 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Svoóbné Lénárt Ágnes igh.,Csikós Tiborné munkaközösség-vezető 

támogatója, a támogatás módja:Református Pedagógiai Intézet: pénz, EJROK: pénz, Tóth Tamás egyéni 

vállalkozó: ebéd 

résztvevőinek száma: 23 fő. 

Összefoglaló a versenyről  

Az Eötvös József Református Oktatási Központ a 2015/16-os tanévben is meghirdette a Földi János 

Természettudományi versenyt. A megmérettetés ezúttal is négy levelezős fordulóból és egy helyi döntőből 

állt. 

A versenyre 5 iskola 23 tanulója nevezett. A 16 feladat javítása során gyakran találkoztunk igényes 

kidolgozással, ügyes megoldásokkal. Az otthon elvégzett kísérletek, mérések élménye érezhető volt az 

elküldött képek, videók alapján. A gyermekek kitartása nem csökkent a fordulók során. A 4. forduló 

megoldásait csaknem az összes induló elküldte iskolánkba. A versenyben folyamatosan részvevő gyerekek 

között nagyon szoros verseny alakult ki, ennek megfelelően idén is kiélezett, izgalmas döntőre 

számítottunk. A beküldött megoldások alapján a három korcsoportból összesen 15 diákot hívtunk meg az 

április 23-i döntőre. 

A döntő 4 írásbeli feladatának megoldására összesen 60 percet kaptak a tanulók. A megoldásokat 

feladatonként javítottuk (miközben a versenyzők az újabb problémán dolgoztak). Ezt követően – újításként 

– egy szóbeli forduló várt a gyerekekre, mely során a bemutatott négy, környezetszennyezéssel kapcsolatos 

képről kellett beszélniük a versenyzőknek. A zsűri nagyon elégedett volt az összeszedett, tartalmas 

„feleletekkel”. Annak ellenére, hogy a témával és a képekkel csak ekkor, „élesben” találkoztak a fiatalok, 

érettségi szintű értekezéseket is pontozhattak a kollégák. 

Az eredményhirdetés előtt - és a kitűnő ebéd elfogyasztása után - a tanulók és kísérőik Jakab Flóra 

és édesapja, Jakab Tibor természetfotóiban gyönyörködhettek a döntő résztvevői. A Balmazújvárosból és 

Püspökladányból érkezett vendégek is elragadtatással beszéltek a kiváló bemutatóról. 
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A versenyzők teljesítményét Ballagó János tanár úr és Csikós Tiborné, iskolánk természettudományi 

munkaközösségének vezetője értékelte. Kiemelték a szép szóbeli felelteket és azt, hogy a legnagyobbak 

többsége már harmadik alkalommal vett részt a Földi verseny döntőjében. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

Szeretnénk a következő évben is megrendezni a versenyt és örömmel fogadnánk a Református Pedagógiai 

Intézet támogatását, hiszen ez jelentős mértékben segítette a verseny lebonyolítását. 

 

A verseny helyezettei:  

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 
iskolája, felkészítő 
tanára 

II. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 
iskolája, felkészítő 
tanára 

III. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 
iskolája, felkészítő 
tanára 

Külön díjat nyert 
tanuló neve, osztálya, 
iskolája, felkészítő 
tanára 

I. korcsoport 

Nagy Kristóf 
Balmazújváros Ref. 
Ált. Isk. és Óvoda 

3. osztály 

Kis Márton Tamás 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
3. osztály 

Barkóczi Márk 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
3. osztály 

 

II. korcsoport 

Kolláth Vivien 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
6. osztály 

Szedlák Bence 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
5. osztály 

Divald Dominik 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
6. osztály 

 

III. korcsoport 

Lukács Emma 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
8. osztály 

Berde Márton 
Püspökladány, Erőss 
Lajos Ref. Ált. Iskola 

7. osztály 

Tajti Péter 
Heves, Újtelepi Kat. 

Ált. Iskola 
7. osztály 
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