
 

 

 
 

  
 

Beszámoló a (ELFT 13. feladatszámú) Eötvös 100 projekt teljesítéséről 
 

Az Eötvös Loránd Jubileumi Többfordulós Csapatvetélkedő megszervezése és 

lebonyolítása (Középiskolásoknak és ált.isk. 7-8. osztályosainak szóló, Eötvös 

Loránd életével és munkásságával kapcsolatos kulturális vetélkedő, okos 

eszközökkel) 

Döntő: 2019. november 23. 
 

I. Általános ismertetés 

Száz éve, 1919. április 8-án hunyt el Eötvös Loránd fizikus, geofizikus, egyetemi tanár, a 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke, államférfi. A százesztendős évfordulóról – az 

UNESCO-val való együttműködésben – „Eötvös Loránd-emlékév” keretében emlékeztünk 

meg, amelyet a magyar és nemzetközi szakmai közönség gazdag programsorozattal töltött ki 

(https://eotvos100.hu). 

Ebből az alkalomból az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Geofizikusok Egyesülete és 

az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet műveltségi versenyt hirdetett 

középiskolások számára azzal a céllal, hogy a versenyzők megismerjék Eötvös Loránd életét és 

tudományos munkásságát - a korszak kulturális környezetébe ágyazva. Így – 

természettudományi kérdések és feladatok mellett – a résztvevők történelmi és irodalmi 

kérdéseket is kaptak. 

A versenyen négyfős csapatok indulhattak. A magyarországi és a határon túli középiskolák 

nappali tagozatra járó, 9. osztályos és idősebb tanulói jelentkezhettek. Egy iskolából több, 4 fős 

csapat is nevezhetett, a verseny nyelve magyar volt. 

A verseny kétfordulós volt. Az első forduló 5 részből állt, melynek során a versenyzőknek 

online feladatokat kellett megoldaniuk számítógépen, mobiltelefonon, táblagépen. A második 

fordulóba bejutott csapatok tagjai – immár személyesen - egy komplex vetélkedőn (a döntőn) 

vettek részt. 

Nevezési díj nem volt. Nevezni a regisztrációs adatlap kitöltésével, szeptember 19-ig lehetett. 

Az adatlap a verseny honlapján 2019. szeptember 9-től volt elérhető. A verseny 2019 

szeptember 20-án indult. Sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy egy iskolából több csapat is 

nevezhetett. 

A döntő időpontja 2019. november 23-a, helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia volt. A 

vidékről, illetve a határon túlról érkező csapatok (4 fő versenyző és 1 fő kísérő tanár) részére 

szállást biztosítottunk, utazási-és szállásköltségeiket térítettük. A döntő napján valamennyi 

résztvevő számára – térítésmentesen - étkezést is biztosítottunk.  

  



 

 

 
 

  
 

II. A verseny előkészítése 

A versenyt először 2019. márciusában, a 62.Fizikatanári Ankéton ismertettük a fizika szakos 

tanárokkal, majd április 8-án, a Magyar Tudományos Akadémián tartott Eötvös 100 

ünnepségen  

a szélesebb, tudományos-szakmai közönséggel. A verseny felkerült az Eötvös_100 honlapra; 

közzétettük a Fizikatanári hírlevélben, valamint az MTA KIK közreműködésével az országos 

sajtóba is bekerült; kapcsolatba léptünk az EMMI-vel, a KLIK-kel, az egyházi oktatási 

intézményekkel és a határon túli magyar iskolákkal, oktatási központokkal is. 

A részvételi hajlandóság megismerése céljából előzetes regisztrációt is kértünk, ezen – június 

14-ig – 96 csapat jelentkezett, köztük számos határon túli is. 

Eközben megkezdődött a Versenybizottság összeállítása és a tematika véglegesítése. A 

részletek kidolgozása, az informatikai háttér megismerése céljából – az online és a telefonos 

megbeszélések sokaságán kívül – két értekezletet is tartottunk, egyet Celldömölkön, a Vulkán 

Parkban június 20-án, egyet pedig Szombathelyen, az ELTE GAO-ban, szeptember 4-én. 

 

 



 

 

 
 

  
 

A versenybizottság tagjai voltak: 

Finta Zsanett (fizika) 

Csenár Márton (hegymászás, turisztika) 

Győri István (fizika) 

dr.Koós Ildikó (FameLab) 

dr.Kovács László (Eötvös Loránd élete) 

Márkus Zsolt (informatika) 

Molnár Andrea (történelem, Eötvös Loránd élete) 

Molnár László (fizika, fizikatörténet) 

dr.Ormos Tamás (geofizika, Eötvös Loránd élete) 

Szabó Róbert (történelem) 

dr.Ujvári Sándor (fizika) 

 

Az informatikai támogatást az MTA SZTAKI munkatársai adták, az általuk kifejlesztett 

Virtuális Információs Rendszert alkalmazva: 

Márkus Zsolt 

Veres Miklós 

Weisz Zsolt 

A szeptemberi iskolakezdéskor emlékeztető leveleket küldtem ki valamennyi, előzetesen 

regisztrált csapatnak, illetve az első bekezdésben felsorolt intézményeknek. A versenyre végül 

225 csapat regisztrált. 

 

III. A verseny módszertana 

A verseny anyagát 5 részre osztottuk; az ennek megfelelő irodalmi, történelmi, fizikai, 

geofizikai, illetve Eötvös Loránd életével kapcsolatos egyéb kérdések hetenként kerültek fel a 

verseny honlapjára. A kérdések típusait és a válaszok értékelését az online megoldások adta 

lehetőségek határozták meg. A kérdéseket kidolgozó versenybizottsági tagok nem csak a 



 

 

 
 

  
 

pontszámokat, hanem a kérdések megválaszolásához szükséges időtartamot is megadták, így 

az egyes témahetek feladatainak megoldásához eltérő időtartamok tartoztak. Egy feladatsort 

többen is átnéztünk (lektoráltuk), és előzetes egyeztetés után kerülhettek csak fel a honlapra. 

Az adott témahét anyaga mindig péntekenként vált hozzáférhetővé, ekkor rövid összefoglalót, 

illetve gazdag, online elérhető forrásanyagot találhattak a versenyzők. A forrásokat úgy adtuk 

meg, hogy azok elegendő ismeretet adjanak a témahét versenyfeladatainak megoldásához. A 

teszteket a következő héten szerdán és csütörtökön lehetett megnyitni és megoldani. A 

regisztrációhoz minden csapat nevet választott és jelszót kapott. Ezután csak a regisztrációnál 

kapott jelszavával léphetett be; az eredményeket a csapatnév alapján tartottuk nyilván. A 

tesztlap megnyitása után újbóli megnyitásra (visszatérésre) természetesen nem volt lehetőség. 

Az adott hét lezárása után minden csapat megnézhette a saját, elért pontszámait. A 

megoldások határideje csütörtök éjfél volt. A következő témahét anyaga ezt követően 

péntektől volt elérhető, és így tovább, 5 héten keresztül. Az időbeosztásnál az őszi szünetet, 

illetve a heti pihenőnap áthelyezést figyelembe vettük. 

Hetek Mettől-meddig? Téma 

1. szept.20.-26. irodalom 

2. szept.27.- okt.3. történelem 

3.  okt.4.-10. fizika 

(otthon elvégzendő mérési feladattal) 

4. okt.11.-17. fizika-geofizika 

(webkamera által közvetített 

ingamozgás kiértékelésével) 

5. okt.18.-25. 

 

 

Eötvös – életút; turisztika; 

hegymászás; fényképezés. 

 

 

A rendszergazda folyamatosan összesítette a pontszámokat, így az 5. forduló után 13, 80 % 

feletti eredményt elért hazai és 1 határon túli csapatot hívtunk be a döntőre. 

Az első 5 héttől eltérően a döntőn semmilyen elektronikus eszköz nem volt használható a 

zsebszámológépen kívül; a döntő feladatai ennek megfelelően csak a már megismert témákat 

érintették.  A döntőn is volt fizika kísérleti feladat. Itt új elemként jelent meg a FameLab – 

erről a döntő előtt időben előzetes tájékoztatást adtunk. E feladat értékelésénél nem csak a 

szakmai tartalmat, hanem az előadásmódot és a szép magyar beszédet is súlyozottan 

értékeltük. 

 

 



 

 

 
 

  
 

IV. Az egyes témahetek eredményei 

 elérhető 

pontszám 

a legtöbb 

elért 

pontszám 

a legkevesebb 

elért 

pontszám 

a 

pontszámok 

átlaga 

a 80 % felett 

teljesítő 

csapatok 

száma %-

ban 

Irodalom 24 24 14 21 75 

Történelem 52 50 0 40 32 

Fizika 68 66 0 35 11 

Geofizika 41 39 3 24 14 

Eötvös-

életút; 

turisztika; 

hegymászás; 

fényképezés. 

 

33 32 0 16 9 

 

V. A döntő lefolyása, feladatai, a verseny végeredménye 

A döntő november 23-án, 9 órakor Sólyom Jenő akadémikusnak, az ELFT elnökének 

megnyitójával kezdődött az MTA dísztermében. Ezt követően Groma István, az ELTE 

tanszékvezető egyetemi tanára, az ELFT főtitkára tartott előadást, bemutatva az Eötvös-féle 

forgó mérleget.  

A versenyfeladatok megoldása a tesztek kitöltésével kezdődött. 

A 4 tesztlap témái: 

- irodalom-történelem, 

- fizika, 

- geofizika 

- Eötvös Loránd élete és emlékezete. 

Ezt a fizikai kísérleti feladat megoldása követte, ahol a csapatoknak a víz felületi feszültségét 

kellett meghatározni a kiadott anyagok és eszközök segítségével (a kapott mérési utasítás 

szerint). 

Utolsó feladatként a FameLab került sorra. 



 

 

 
 

  
 

 

A verseny végeredményét Szarka László akadémikusnak, az Eötvös_100 Koordinációs 

Testület elnökének írásából idézve ismertetjük: 

„A vetélkedő győztese a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Trivialisch csapata lett: 

Czett Mátyás, Pácsonyi Péter, Szalai Bence és Veres Kristóf (valamennyien 12. évfolyamos 

tanulók), felkészítő tanáruk Pálovics Róbert. A második helyen a hódmezővásárhelyi Bethlen 

Gábor Református Gimnázium bar-ohm-fi csapata végzett: Tordai Tegze, Szántai Gábor, 

Szőke Levente és Nagygéczi Gergő (12. évfolyamos tanulók), felkészítő tanáruk: Berecz 

János. A harmadik helyet a Kecskeméti Katona József Gimnázium Toltelek csapata szerezte 

meg: Boda Milán, Fekete Domonkos, Garamvölgyi István és Hudák János (12. évfolyamos 

tanulók), felkészítő tanáruk: Sáróné Jéga-Szabó Irén. További helyezések: 4. FifikusFizikusok 

(Talentum Tehetség Műhely, Győr), 5. Rettenthetetlen4keszeg (Boldog Brenner János 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Szombathely), 6. VAG-on (Vámbéry Ármin 

Gimnázium, Dunaszerdahely), 7. Farkasfalka (Vajda János Gimnázium, Keszthely), 8. 

NOOBMASTER69 (Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest), 9. torzingazok 

(Középiskolai Leánykollégium, Budapest, Uzsoki utca), 10. rfkv11m (Kisvárdai SZC II. 

Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kisvárda), 11. ELTEAM 

(Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma), 12. 

cserisek (Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és 



 

 

 
 

  
 

Kollégiuma), 13. Tudatlanokrfkv (Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, Kisvárda), 14. EotvosCELL (Vas Megyei SzC Eötvös Loránd 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Celldömölk). Az első hét helyet tehát vidékiek 

foglalták el.  

 

Az 1. helyezett csapat iskolája egy különleges, innovatív ajándékot kapott: a földforgást 

kimutatni képes mérőberendezést, azaz az Eötvös-féle forgómérleg (Eötvös Loránd eredeti 

kísérleti eszközének) Groma István ELTE-professzor és munkatársai által készített 

működőképes, 21. századi változatát. A többiek is természetmegfigyelő eszközt vihettek haza: 

a második helyezett csapat csillagászati távcsövet, a harmadik nagy felbontású mikroszkópot. 

A 1-3. helyezett tanulók egyéni ajándéka turistatávcső (a tanároké napórás iránytű) volt, 

továbbá a magyarországi UNESCO-világörökségi helyszíneket bemutató könyv (ez utóbbi az 

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság ajándékaként). A fődíjakat Birkner Zoltán, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke személyesen adta át. Az MTA és az ELTE 

a vadonatúj Eötvös Loránd-emlékalbum egy-egy példányával, az Akadémiai Kiadó pedig a 

budapesti tudománytörténeti sétákról szóló könyvvel ajándékozta meg a döntő minden 

résztvevőjét (az első helyezettet pedig Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténetével).  



 

 

 
 

  
 

A vetélkedő résztvevői „Eötvös 100” tornazsákot, -tollat és -karkötőt is kaptak. A 

FifikusFizikusok csapat a Magyar Geofizikusok Egyesületétől, a Rettenthetetlen4keszeg a 

Wigner Fizikai Kutatóközponttól, a VAG-on a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattól 

kapott különdíjat. A zalaegerszegi Trivialisch elnyerte a legjobb előadást nyújtó csapatnak 

járó különdíjat, amit a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet ajánlott fel. A 

legjobb határon túli résztvevő jogán eredetileg a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum 

Dodekaéder csapata lett volna a döntő résztvevője, de egy sajnálatos körülmény miatt nem 

tudtak eljönni. Távolmaradásukról azonban időben értesítették a zsűrit, ezáltal a helyüket még 

be lehetett tölteni. Gesztusukat elismerve ők is megkapják a döntő résztvevőinek járó 

ajándékokat. A zsűrielnöki tisztet Molnár László töltötte be. A zsűrizés feladatát Finta 

Zsanett, Fűzfa Balázs. 

Az eseményről az M5 televízió-csatorna tudósításban számolt be, és a verseny reggelén a 

Kossuth rádió is hírt adott róla. A teljes napról videofelvétel készült, amelyet a 

www.eotvos100.hu weboldalon fogunk közzé tenni. A legkiválóbb háromperces előadások – 

az ismeretterjesztés iskolapéldáiként – a YouTube-on is elérhetők (A zalaegerszegi Pácsonyi 

Péteré itt: https://youtu.be/PsHbVPlkbiU; a győri Csimma Viktoré itt: 

https://youtu.be/8OQXg2WELRw). A hazavitt Eötvös 100 szórólapok, és plakátok, valamint 

a Honismeret című folyóirat Eötvös száma a résztvevők és iskolatársaik ismereteit tovább 

fogják gyarapítani.” 

 

Budapest, 2019. december 12. 

 

 


