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Szakmai beszámoló 
a Curie Kémia Emlékverseny megvalósításáról 

2019/2020. 
 

A programot a versenykiírásnak megfelelően megvalósítottuk, bár a megvalósítás módja egy kissé 
megváltozott a pandémia miatt.  
Az előző év zárásakor megbeszéltek alapján elkészítettük a versenyfelhívást, melyet feltettünk a 
honlapunkra.  
Felvettük a kapcsolatot (telefonon, interneten, személyesen) a területvezetőkkel, feladatírókkal, 
lektorokkal. Megkötöttük a szerződéseket, majd évindító megbeszélést tartottunk, ahová a versenyek 
szervezésében kulcsszerepet betöltő pedagógusokat hívtunk meg. 
A versenyre bárki nevezhetett (magánszemélyként vagy az iskoláján keresztül). Az utóbbi években 
egyre többen jelentkeztek egyénileg főleg Budapestről. Tapasztalatunk, hogy akik általános iskolás 
korukban elkezdik a versenyt, azok közül sokan jelentkeznek középiskolás korukban is. 
Az elkészült feladatlapokat kiküldtük a jelentkezőknek és a területvezetőknek. 
 
A levelező fordulók feladatainak javítását tapasztalt területvezetők végezték. Az országban 19, 
határainkon túl pedig 4 központban javították a gyerekek dolgozatait, majd megszervezték a területi 
döntőt. Az e-mailen beküldött dolgozatokat is fogadták. A vírushelyzet miatt sajnos már a területi 
döntőt sem tudtuk a tervezett módon megszervezni. A felkészítő tanároknak küldtük ki a feladatokat, s 
ők íratták meg azokat a saját iskolájukban, majd beküldték a területvezetőknek, akik kijavították 
azokat. 
A területi döntőket lehet válogató versenynek nevezni, ahová azon jelentkezők többsége eljut, akik 
mind a 3 forduló feladatsorát beküldték. Mindenhol ugyanazokat a feladatokat oldották meg, s a 
területvezetők azonos javítókulcs alapján javítottak. A versenyzők létszáma egy-egy területi 
központban eltérő volt. Még nem tudtuk elérni, hogy a meglévő területi központokban közel azonos 
számú jelentkező legyen.  
Azt tapasztaltuk, hogy a budapesti versenyzők száma növekedett, míg a vidéki központokban stagnált 
vagy csökkent a létszám. Sokan neveztek egyénileg, tanártól, s iskolától független. Összességében 
azonban csökkent a versenyre nevezők száma. 
 
A területi döntőről központonként a területvezetők által a központba beküldött 5 legjobb dolgozatot az 
egységes javítás érdekében ismételten átnézettük a versenybizottság tagjaival. 
A területi döntőkön résztvevők eredménylistáját - jelölve a döntőre jutottakat - a honlapunkon közzé is 
tettük. 
Tájékoztattuk a versenyzőket a döntő időpontjának s módjának megváltozásáról. Az összeállított 
programot tartalmazó meghívókat kiküldtük. Összeállítottuk a döntő rendezőinek, zsűritagjainak, a 
feladatok javítóinak listáját. 
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Lebonyolítottuk az országos döntőt az alábbiak szerint. A megnyitót a facebook oldalunkon tartottuk. 
A feladatokat a Classroom rendszerben kapták meg a gyerekek, s továbbították az egymástól távol 
lévő különböző településen tanító szaktanároknak, akik kijavították azokat. Ők beküldték a központba 
az elért eredményeket. Mi minden tanulónak kiküldtük a rájuk vonatkozó, egyes feladatokra adott 
pontokat. Ha valamelyik feladat értékelésével nem értettek egyet, kérdéseket tehettek fel a javítóknak. 
Másnap hirdettünk eredményt, utána a honlapra is feltettük azokat.  

 
 
Az országos döntőn lehetőség volt a különböző iskolákban (iskolatípusokban) tanuló diákok tudásának 
összemérésére. A diákok egy része szívesen foglalkozik a kémiával. Különösen szeretnek kísérletezni, 
nagyon motiváltak. Pozitívan értékelték a résztvevők, hogy eredményhirdetés előtt megtekinthették az 
egyes feladatokra kapott pontokat. Kérdezhettek is a javítóktól, ha nem értettek egyet azokkal. Többen 
megköszönték, hogy a nehézségek ellenére is lebonyolítottuk a versenyt. 
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Területi döntő, Miskolc 


