Kőszegi Gergő beszámolója

2015. április 10-12-ig rendezték meg a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny döntőjét
Nyíregyházán. Az első forduló alapján 60 diák került be az országos döntőbe, akik közül 30
diák 100 %-os teljesítménnyel jutott be. A mi iskolánkból hárman kerültünk be és mindhárman
a maximális pontszámot értük el. Szombaton reggel elkezdődött a verseny, amely három
részből áll, mindegyik egyaránt 80 perces. Az első nyolcvan percben fizikai igaz-hamis állításos
kérdések voltak. A második nyolcvan percben részletes, alapos kidolgozást igénylő feladatokat
kaptunk. A harmadik nyolcvan percben helyesírási kérdések szerepeltek, illetve ekkor kellett
térfogati méréseket végezni. Nagyon nehéz volt, de a verseny után úgy éreztem, hogy elég jól
meg tudtam oldani a feladatokat. Szombat este a 6., 5. és a 4. díjas versenyzők nevét mondták
ki. Nagyon izgultunk, hogy ki ne mondják a nevünket. Mivel nem kaptunk oklevelet, így tudtuk,
hogy vasárnap reggel valamilyen éremmel gazdagodunk. Nagyon boldogok voltunk. Másnap
reggel elkezdődött az eredményhirdetés. Először a 3. díjas versenyzők nevét olvasták fel. A
három gimnazista közül egy embernek kimondták a nevét: Márton Norbert 3. díjas lett. Ezután
következtek a 2. díjas versenyzők. Az én nevemet most mondták ki: Kőszegi Gergő 2. díjas.
Nagyon örültem, mert tudtam, hogy 97,3%-os dolgozatot írtam. Testvérem, Kőszegi Szabolcs
1. helyezést ért el. Nagyon nagy volt az öröm. Köszönjük a felkészítést Embersitsné Bóta
Évának.

Kőszegi Szabolcs beszámolója

2015. április 10-12-ig rendezték meg Nyíregyházán a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny
döntőjét. A 6. osztályosok közül 60 diák kvalifikálta magát a megmérettetésre. A gimiből
hárman bejutottunk. Pénteken utaztunk és a versenyt szombaton írtuk. A verseny időtartama 3
X 80 perc. Miután lement a verseny, a versenyzők a nyíregyházi Vadasparkban pihenhették ki
a fáradalmaikat. Este következett a 4-6. díjasok eredményhirdetése. Mindenki azért szorított,
hogy ki ne mondják a nevét, mert akkor tudta, hogy vasárnap reggel érmet akasztanak a
nyakába. Egyik kisgimnazista nevét sem mondták ki, így hát tudtuk, mindhárman érmesek
vagyunk. Nagyon boldogok voltunk. Eljött a vasárnap reggel, és elkezdődött az érmesek
díjátadója. Márton Norbert (6.n) harmadik díjat kapott, testvérem, Kőszegi Gergő (6.n) második
díjat kapott, míg én, Kőszegi Szabolcs (6.n) első díjban részesültem. Végtelenül örültem, mert
kiderült, hogy 98% felett lehetett aranyérmet szerezni, és nekem 98,8%-os lett a feladatlapom.
A felkészítő tanárunk: Embersitsné Bóta Éva. Mindannyian nagyon elégedettek voltunk
eredményeinkkel. Nagyon köszönjük a felkészítést!

