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 A verseny támogatói:  

Beszámoló 
a IX. Földi János országos természettudományi  

versenyről 
  

A hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ a 2021/22-es tanévben is meghirdette a Földi János 

természettudományi versenyt. Az immár kilencedik alkalommal kiírt versenyfelhívásra 8 iskola 38 tanulója 

nevezett. A megmérettetés első szakasza három levelezős fordulóból állt. A versenyzők az otthoni kísérletek során 

krumplipuskát készítettek, de vizsgálniuk kellett a testek úszását is. A beküldésre váró feladatok megalkotásakor 

törekedtünk arra, hogy tápláljuk a gyerekek természettudományok iránti kíváncsiságát, elkötelezettségét. Figyelmet 

fordítottunk arra is, hogy a problémák megoldása során alkalmazhassák a kor modern informatikai eszközeit. A 

kijavított megoldások alapján összesen 20 kisdiák jutott a hevesi döntőbe, melyre május 28-án került sor. 

A döntő négy írásbeli feladatának megoldására összesen 50 percet kaptak a tanulók. A megoldásokat 

feladatonként javították a természettudományi munkaközösség tagjai (miközben a versenyzők az újabb problémán 

dolgoztak).  Ezt követően egy szóbeli forduló várt a gyerekekre, amelynek témája idén az energiagazdálkodás és a 

környezetvédelem kapcsolata volt. A zsűri nagyon elégedett volt az összeszedett, alapos feleletekkel. 

A kitűnő ebéd elfogyasztása után  a tanulók és kísérőik folyékony nitrogénnel elvégzett kísérleti bemutatót 

tekintettek meg. A kidurranó flakon és a szupravezető fölött lebegő mágnes elvarázsolták a kisdiákokat. 

Az eredményhirdetésen a versenyzők teljesítményét Strausz Erika igazgatóhelyettes asszony értékelte. 

Kiemelte a szép szóbeli feleleteket és a tanulók egész éves kitartó munkáját. A Földi János verseny két önzetlen 

támogatójának, az Equilor Corporation Advisorynak és a HevesThermnek köszönhetően idén is értékes jutalmak 

sora várt az izgatott tanulókra. A díjakat az utóbbi cég vezetője, Pölyhe István úr adta át a gyerekeknek, akik nagyon 

örültek a szebbnél-szebb könyveknek, illetve a komoly számológépeknek. 

Reméljük, hogy a következő tanévben is hasonlóan sikeres versennyel tudjuk majd gyarapítani a fiatalok 

ismereteit, népszerűsítve ezzel a természettudományokat. 
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Iskola, felkészítő tanár 

I. korcsoport (3.-4. osztály) 
1. Berecz Emese Tünde 4. Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely 
2. Rab Márton 3. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
3. Majzik Milán 4. Szőnyi Benjámin Ref. Ált. Isk. Hódmezővásárhely 

II. korcsoport (5.-6. osztály) 
1. Szabó Lili 6. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
2. Rab Boglárka 6. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
3. Dombóvári Nándor 6. Bethlen Gábor Ref. Gimn. Hódmezővásárhely 

III. korcsoport (7.-8. osztály) 
1. Véber Barbara 7. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
2. Magi Sarolta 8. Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
3. Kóródi József 7. Bocskai István Ált. Isk. Debrecen 

 
 
Heves, 2022. május 28.     
 Kis Tamás 
 versenyfelelős 
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