IX. DR. SZEGEDI ERVIN MEGYERI FIZIKAVERSENY
meghirdetése a 2014/15. tanévre
A versenyt a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma szervezi.
A verseny célja: a megyében fizikából tehetségesek felismerése, a tantárgy népszerűsítése, a
névadó előtti tisztelgés.
A verseny résztvevői: a versenyen indulhatnak Hajdú Bihar megye
a) középiskoláinak tanulói 9-12. (13.) évfolyamig, egy iskolából évfolyamonként három fő
b) általános iskoláinak 7-8. osztályos, iskolánként legfeljebb két csapat
c) szakközépiskoláinak 3 fős csapatai, iskolánként legfeljebb két csapat.
A verseny kategóriái:
I.

kategória: egyéni versenyzők, évfolyamonkénti bontásban, a tanult tananyagra
épülő problémákkal. A nyelvi előkészítő osztályban tanulók a tanult évfolyamnak
megfelelő kategóriában indulnak.

II.

kategória: általános iskolás csapatok versenye, projekt faladat

III.

kategória: szakközépiskolás csapatok versenye, projekt feladat

A verseny részvételi költsége: nincs részvételi költség
Nevezési időszak: 2015. február 1. – 2015. március 6-ig.
Nevezési cím: szegedine.judit@kossuth-gimn.unideb.hu
vagy kirsch.eva@kossuth-gimn.unideb.hu vagy 06-52-503-963 telefonon
A verseny fordulói: a verseny egy fordulós
A forduló időpontja: 2015. március 21. (szombat) 10:00 órától
A verseny helyszíne: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen, Csengő utca 4.
A verseny értékelése:
Az I. kategóriában a megoldásokat évfolyamonként külön értékeljük.
A II. és III. kategóriában a bemutatott projektet helyben zsűri értékeli, kategóriánként.
A verseny díjazása: oklevél és az I. kategória évfolyamonkénti első három helyezettje, illetve
a II. és III. kategória első helyezettje tárgyi jutalom díjazásban részesül.
Az eredményhirdetés időpontja: 2014. március 21. (szombat) 14 óra.
Tájékoztató a verseny szabályairól
I.



kategória
A feladatsorról a szervezők helyben gondoskodnak
A verseny két részből áll
o tesztlap kitöltése: versenyidő 30 perc, használható eszköz: számológép
o numerikus feladatmegoldás: versenyidő 90 perc,
használható eszköz: saját nyomtatott vagy írott segédanyag, számológép.

A megoldásokat a tanulók az iskola által biztosított A/4-es lapokra készítik el
– feladatonként külön.
 A két versenyrész szünet nélkül követi egymást
 A javítási feladatokat az azt vállaló kollegák végzik.
II. és III. kategória
 A projekt témáját, a vele kapcsolatos előírásokat a szervezők hirdetik meg, legkésőbb
2014. december 19-ig. A felhívást a szervező iskola honlapján valamint tanároknak
küldött hírlevélben teszik közzé.
 A nevezési határidő a csapatokra is vonatkozik.
 A csapat tagjai csak a nevező iskola tanulói lehetnek.
 Munkájuk önálló tanulói munka kell legyen, ezt munkanaplóban dokumentálni kell.
 A dokumentációt a konkrét projektkiírásában szereplő határidőig és módon el kell
juttatni a szervezőkhöz.
 A projektmunka ismertetésére 10 perc áll rendelkezésre. Ez prezentációból és az
elkészített eszköz/poszter bemutatásából áll.
 Az értékelés szempontjai: tématartás, tartalom, kreativitás, kivitelezés, előadás

Debrecen, 2014. szeptember 19.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak:
a verseny szervezői

