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Szakmai beszámoló 

a Curie Kémia Emlékverseny megvalósításáról 

2021/2022. 
 
A vírushelyzet miatt, kissé eltérő módon, de immár 33. alkalommal valósítottuk meg a Curie 

Kémia Emlékversenyt a versenykiírásnak megfelelően.  

 

A verseny szervezése és lebonyolítása 

Az előző év zárását követően elkészítettük a versenyfelhívást és feltettük a honlapunkra.  

Felvettük a kapcsolatot (telefonon, interneten, személyesen) a területvezetőkkel, feladatírókkal, 

lektorokkal. Megkötöttük a szerződéseket, majd évindító megbeszélést tartottunk a versenyek 

szervezésében résztvevőkkel a fontosabb feladatokról. 

 

A versenyre bárki nevezhetett magánszemélyként vagy az iskoláján keresztül. Az utóbbi 

években egyre többen jelentkeznek egyénileg.  

Az elkészült feladatlapokat kiküldtük a területvezetőknek, s a jelentkezőknek. A versenyben 

résztvevőknek megadtuk az adott területi központban dolgozó területvezető elérhetőségét, 

ahová küldeniük kellett a feladatlapokat. A feladatok rendszeres, időre történő beküldése 

megtörtént. A levelező fordulók feladatainak megoldásához segítséget is kérhettek a gyerekek, 

a területvezetőtől pedig visszajelzést és értékelést is kaptak. A területvezetők miután 

kijavították a dolgozatokat rangsorolták azokat, s a versenykiírásnak megfelelően közzétették, 

hogy kik jutottak a területi döntőre. 

 

A területi döntőt nem tudtuk a tervezettnek megfelelő körülmények között megtartani, hiszen a 

területi központként működő iskolákba nem mehettek be más iskola tanulói. A feladatlapokat 

egyszerre küldtük ki a területvezetőknek, akik továbbították a versenyzők tanárainak. A diákok 

vagy a saját iskolájukban vagy online felületen keresztül írhatták meg a feladatsorokat. majd 

elküldték a területvezetőknek, akik kijavították azokat. A területi döntő eredményeit a 

területvezetők elküldték az alapítványhoz, valamint a kijavított dolgozatokat visszaküldték a 
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versenyzőknek, kivéve évfolyamonként az 5 legjobb dolgozatot, melyet a központba 

továbbítottak. 

A területi döntőről központonként a területvezetők által a központba beküldött 5 legjobb 

dolgozatot az egységes javítás érdekében ismételten átnézettük a versenybizottsággal. 

A területi döntőkön résztvevők eredménylistáját - jelölve a döntőre jutottakat - a honlapunkon 

közzétettük. 

 

Tájékoztattuk a döntőre bejutókat a döntő megrendezésének módjáról, melyet már személyes 

jelenléttel tudtunk Szolnokon bonyolítani.  

Összeállítottuk a döntő rendezőinek, zsűritagjainak listáját, majd megszerveztük a versenyre 

érkezők étkezését és szállását, illetve a szabadidős programokat is. 

 

Az országos döntőt 2022. május 14-én, Szolnokon tartottuk meg. 

 

Az országos döntő helyszíne: Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum 

(5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.) 

 

 

A versenynap lebonyolításában szolnoki 

diákok is segítségünkre voltak, akik az 

Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül 

végeztek szervezői munkát. 

A feladatok stílusban és ismeretanyagban 

megegyeztek a levelező fordulók a területi 

döntő feladatsoraival, bővítve a tanévnek 

arra az időszakára előírt tantervi 

követelményeivel. A feladatokban 

igyekszünk a kémia és a mindennapi élet 

közötti kapcsolatot megláttatni. 
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A megnyitó 9:00-kor kezdődött. A 

versenyen tiszteletét tette Dr. Kállay Mária 

országgyűlési képviselő, aki köszöntötte a 

versenyzőket és a megjelenteket.  

A versenyfeladatok írása 9:30-kor kezdődött. 

Minden évfolyam egységesen 90 percig 

oldhatta meg a feladatokat. A dolgozatok 

javítása és az eredmények összesítése alatt a 

résztvevőknek lehetőségük volt 

idegenvezetéssel egybekötve megtekinteni a 

Szolnoki Galéria régészeti kiállítását, 

valamint szervezett városnézés keretében ismerkedhettek Szolnok nevezetességeivel.  

A látványos kémiai kísérletek, melyeket az iskola diákjai mutattak be, színesítették a 

programot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmények összesítése után, megkezdődött az eredményhirdetés.  

 

Díjazás: Évfolyamonként az első helyezett tanuló vándorserleget kapott, az első három 

helyezett tanuló érmet vehetett át. Az első hat helyezett tanuló tárgyjutalomban részesült, 

valamint a legjobb határon túli tanulók is, ha nem jutottak az első 6 közé. Az első helyezett 

mailto:curieversenyek@gmail.com
http://www.curiealapitvany.hu/


CURIE 
TEHETSÉGGONDOZÓ ÉS 

OKTATÁSFEJLESZTŐ 

KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY 

5000 Szolnok, Szél út 4. 

Tel/fax: 56/420-243 
 

 

 

E-mail: 

curieversenyek@gmail.com 

Honlap: 
www.curiealapitvany.hu 

 

 

4 
 

tanulók és felkészítő tanáraik és a legjobb határon túli tanulók tanárai szintén tárgyjutalmat 

kaptak. Minden tanuló és felkészítő tanár oklevelet kapott. 

 

Ajándékok: érmek, serlegek, könyvek, feliratozott pólók, emblémás bögrék, tollak, s egyéb 

ajándéktárgyak voltak. 

 

Az eredménylistákat kiadtuk, illetve közzétettük a honlapunkon. 

Versenyszervezők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség támogatta a Curie Kémia Emlékverseny 

megvalósulását az NTP-TMV-21-0095 számú pályázat keretében. 
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