
Matematika, fizika, 
informatika

munkaközösség



Szeptember

• ECDL vizsgaigény felmérése, vizsgakártyák 
igénylése

• Jelentkezés OKTV-re

• Outlook és Teams használatának oktatása minden 
évfolyam részére



Október

• ECDL vizsgák

• Előrehozott érettségi

• Kapcsolódás a Fenntarthatósági témahéthez

• Paks II mozgó kiállítás megtekintése 

• Jelentkezés a Zrínyi Ilona matematika versenyre

• Jelentkezés a Nemes Tihamér informatika versenyre



Fenntarthatósági témahét

A fenntarthatósági témahét keretében Faragóné Csiszár

Ágnes a 7.a osztállyal fizika órán arról gyűjtött

ötleteket, hogy a Földet milyen módon tudnák élhetőbbé

tenni. A gyerekek szabályokat alkottak saját maguknak,

amelyeknek betartására törekedni fogunk a

jövőben. Ezekre a tanév végén visszatérnek és értékelik

magunkat. A szabályokon kívül szép egyéni és páros

munkák is születtek a szelektív hulladékgyűjtés

fontosságáról és a megújuló energiaforrások hatékony

felhasználási módjairól.



Fenntarthatósági témahét -
képek



Paks II mozgó kiállítás
Iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói megtekintették Paksi

Atomerőmű által szervezett mozgókiállítást, amelyen

megismerkedhettek többek között az áramtermeléssel,

valamint az atomerőmű bővítésének terveivel.

A tanulók kérdéseket tehettek fel Csernobillal kapcsolatban.

Az elhangzottak és a kiállítás anyagának alapján interaktív

feladatokat oldottak meg, a legsikeresebbek ajándékot kaptak.



Paks II mozgó kiállítás - képek



November

• OKTV iskolai fordulói (matematika, informatika)



December

• Zrínyi Ilona matematika verseny iskola fordulója

• Nemes Tihamér informatika verseny iskola 
fordulója (2 dolgozat továbbítása)

• Robotika verseny – országos 3. helyezés – Kádár 
Botond, Pletser Lilla és Vágó Péter részvételével



Robotika verseny

A feladat egy robot megépítése és felprogramozása volt.
Az volt a cél, hogy a versenypályán minél több előírt
feladatot el tudjon végezni a robot.

A versenymunka elkészítésére 3 nap állt a rendelkezésre.
A robot által elvégzett feladatokról egy filmet kellett a
készíteni és elküldeni.

Időt és energiát nem kímélve, az iskolavezetés
támogatásával sikerült a megadott időre elküldeni a
videót.

A többiek munkáját sajnos nem láttuk, csak az
eredményhirdetésen derült ki, hogy iskolánk csapata
országos szinten a 3. helyezést érte el.



Robotika verseny



Január

• 10 db Microbit érkezése

• Matematika felvételi dolgozatok javítása

• 3. számítástechnika terem beüzemelése



Február

• A Pénzhét keretén belül 5.-es csoportok 
regisztrálása a PénzOkos Kupa online versenyen.



Március

• Informatika verseny kiírása az Arany Napok keretén 
belül, amelyre 5 pályázat érkezett



Arany napok – informatika 
pályázatra beérkezett munkák



Április

• 6 csapat részvétele a PénozOkos Kupán

A 189 csapatból az 5.b-sek (Tóth Milán, Tóth Áron és 
Sebe Botond) a 15. helyezettek lettek, egy ponttal 
csúsztak le az országos döntőről.



Május

• Érettségi vizsgák matematika, informatika 
tárgyakból

• Medve matekverseny – 8 csapat részvételével 
szervezett szabadtéri akadályverseny

• Zrínyi Ilona matematika verseny – 5.b-ből 6 tanuló 
vett részt, iskolánk legjobb eredményét Michail-
Tóth Zakaria érte el

• FLL Lego-robotika versenyen való résztvétel



Medve Matek Go verseny
24 tanuló (8 csapat) vett részt iskolánkból a Csónakázó
tónál szervezett kétórás matematika akadályversenyen.

Iskolánk csapatai egy Arany Medve, öt Ezüst Medve és
két Bronz Medve minősítéssel tértek haza.



Június

• WRO Lego-robotika verseny


