
Fazekas Biológiaverseny – eredménye 

A második fordulóba jutott pályázók névsora 

 

A 2018/19-s tanévben is meghirdettük a „Fazekas Biológiaverseny”-t a Magyar Természettudományi 

Múzeummal együttműködve.  

Nehéz dolga volt a bíráló bizottságnak, hogy kiválassza azokat a legjobb pályamunkákat, melynek írói 

továbbjutnak a második fordulóba. Az elbírálás szempontjai között szerepelt többek között a külalak, 

a tartalmi szempontok között a témahűség, logikus szerkezeti felépítés, probléma centrikusság, 

egyediség, és az irodalomjegyzék, forrás feltüntetése. 

A Természettudományi Múzeum az előzetes bejelentkezés alapján, ingyen látogatási lehetőséget és 

szakértői tárlatvezetést biztosított az érdeklődők számára. 

Szebbnél szebb, igényes, sok jó, nagyon jó és kiváló pályamunka született. Voltak olyan iskolák- 

intézmények ahonnan kimagasló számban pályáztak a tanulók. 

Ebben a tanévben nagy szabadságot kaptak a pályázók, hiszen nagy számú választható 

témalehetőség volt megadva. Voltak többen is, akik ugyanazon témában pályáztak, így témánként 

lettek a pályamunkák elbírálva. 

A második forduló időpontja 2019. április. 12. péntek 09.30 óra 

Program: 09.30-10.00-ig regisztráció 

                  10.00-től kb. 11.30-ig prezentációk 

                  Rövid szünet 

                  Kb. 12.00-től 13.30-ig csapatverseny 

                  Egyéni és csapatverseny eredményhirdetése: 13.00-kor 

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum- Semsey Andor terem (Bp. 1083. Ludovika tér 2.) 

 

A második fordulóban a versenyzőknek rövid, színes, 3 perces prezentációs előadásban kell ízelítőt 

adniuk pályamunkájukból, melyet szakértő zsűri értékel. 

Ezt követően a versenyzőket, sorsolás alapján, négyfős csapatokba soroljuk. Ekkor indul az izgalmas 

csapatverseny, mely feladatainak megoldásához a csapatok segítségül vehetik a kiállítások tárolóiban 

lévő tárgyakat és a róluk szóló ismertető anyagokat. 

Jó felkészülést, sikeres versenyzést, eredményes döntőt kívánnak a Budapesti Fazekas Mihály 

Gyakorló Általános Iskola a Magyar Természettudományi Múzeum versenyszervezői. 

 



A döntőbe jutottak névsora: 

Témák Továbbjutók 

Földikutya 

Érdi Ferenc 

Mikóczi Borbála 

Erőss Sámuel 

Fluorit Lajkó Petra 

Süngomba Reich Melinda 

Balatonites Bodócs Tamás 

Balin Bedics István 

Magyarország erdei Velich Dalma 

Vándorsólyom 
Lánczy Zoltán 

Ondrejcsák Richárd 

Levendula 

Nagy Liza Anna 

Urspringer Mira 

Tikász Emma 

Koponyatorzítás 

Balkányi Zsófia 

Hantosi Dorottya 

Gergácz Bence 

 

Voltak, akik a döntőbe ugyan nem jutottak be, de szép, színvonalas pályamunkát készítettek.  

 Ezennel szeretnénk Őket meghívni iskolánkba a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 

és Gimnázium (Bp. 1082. Horváth Mihály tér 8.) Fazekas-Napok rendezvényére, 2019. március 19-re 

(kedd) reggel 09.00-10.00-óráig a II. emelet 217-s Természettudományi Előadóba, hogy max. 5 

perces ppt. prezentációban mutassák be pályamunkájukat. 

Kérjük, hogy jelezzenek vissza a szeipgreta@fazekas.hu email címre, hogy elfogadják-e a meghívást, 

legkésőbb március 13. szerdáig.  

A meghívottak névsora: Darók Zsófia, Kemény Zalán, Dernovics Eszter, Kiss-Lajos Balázs, 

Skenderovic Szonja, Lévai Bendegúz, Szabó Bianka, Tikász Emma, Balkányi Zsófia. 

 

Köszönjük: Gálné Domoszlai Erika, Szeip Gréta, Endresz Gábor szervezők 

mailto:szeipgreta@fazekas.hu

