
Tisztelt Fizikatanár Kolléga! 

 

Gratulálok ahhoz, hogy tanítványa a XXXII. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 

1. fordulóját sikeresen teljesítette. Köszönöm eddigi munkáját!  

Itt kérek elnézést, ha kellemetlenséget okozott, hogy késve jelent meg a 2. fordulóba 

jutottak listája. A rendezők és a felkészítők egy részének megbetegedése miatt csúszott a 

pontok rögzítése, majd a döntés. 

A 2. forduló hagyományos megrendezését a koronavírus okozta helyzet még nem teszi 

lehetővé, így a tervezett időponton módosítunk, hogy több idő maradjon a felkészülésre. 

Minden megyei döntős versenyző a saját iskolájában, 2022. április 5-én, kedden 14-16 óráig 

oldja meg a feladatokat, online. A versenyző betegsége/karanténba kényszerülése esetén 

lehetőség van arra, hogy otthonról versenyezzen, és ne az iskolában, nevelői felügyelet mellett 

dolgozzon.  

 

Kérem,  

• vegye fel a kapcsolatot a 2. fordulóba jutott diákjával, 

• tájékoztassa a verseny online folytatásáról, 

• győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll-e a versenyzői létszámnak megfelelő 

számban IKT-eszköz az iskolában, amelyen dolgozhat a tanuló 

• a diák(ok) elérhetőségét (iskolanév-tanulónév- tanuló email címe - amelyre be tud 

jelentkezni az iskolából) küldje el a verseny email címére 2021.03.11 (péntek)-ig! 

ovegesfizikaverseny@gmail.com 

 

A verseny előtt minden tanuló megkapja a hozzáféréshez szükséges egyedi 

felhasználónév/jelszó párost! 

 

Az online rendszer használatához csak böngészőre van szükség, azaz semmilyen programot 

nem kell telepíteni a használatához! Mivel csak böngészőre van szükség, így bármilyen 

eszközön (számítógép, tablet, telefon) működik/használható.  

Mindenkinek lesz lehetősége egy próbára (a 2. forduló időpontjáig), melyben a rendszert tudja 

megismerni, tesztelni. A további technikai részletekről később tájékoztatjuk Önt! 

 
A 2. fordulóban számolásos-, teszt- és fizikatörténeti (Bay Zoltán élete, munkássága /2022-ben lesz 

halálának 30. évfordulója/) feladatokat kell megoldania a tanulóknak. 
 

A tanulókat nem kell utaztatni és postázni sem kell a megoldásokat. 

Ezzel a változattal tudunk a járványügyi intézkedéseknek eleget tenni és lehetőséget 

biztosítani a tanulók számára a verseny folytatásához. Nem szeretnénk, ha a mostani 

nyolcadikosok életéből kimaradna ez a megmérettetés. 

 

A feladatok értékelése is online történik, ezért a 2. fordulót követően, 2-3 napon belül 

közzétesszük a döntősök névsorát. 

A döntőn a kiírásnak megfelelő feladattípusok lesznek.  

A döntő rendezéséről még folynak az egyeztetések, jelenléti fordulót szeretnénk. 

 

Tisztelettel kérem a kolléga megértését, együttműködését!  

Kérem, szíveskedjen a verseny tisztaságára felügyelni a 2. forduló alatt! 

 

 Lévainé Kovács Róza 

 a szervezőbizottság elnöke 

mailto:ovegesfizikaverseny@gmail.com

