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BALÓ PÉTERLEPENYE MÁRIA

Ha részesei lehetünk egy nagyszerű felfedezésnek, 
vagy egy kivételes tudományos eredményről érte-
sülünk, különleges izgalom járja át egész lényünket. 
Amikor a tehetség feltárulkozik, lélekemelő élmény-
ben van része annak, aki szemtanúja a talentum ki-
bontakozásának. Különösen igaz ez, amikor a tanít-
ványainkban rejlő értékek csillannak meg. Ezt azt 
élményt élhettük át az Apáczai Tehetségkutató Komp-
lex Természettudományi Verseny döntőjén. 

A hetvenes évek elején a technika és a tudományos fan-
tasztikus irodalom kötötte le leginkább az érdeklődő � a-
talok � gyelmét. Ha annak idején ezekben az írásokban a 
mai eszközök szerepelnek, sok mindenre mondtuk volna, 
hogy „ez azért már túlzás”. A GPS pontossága, a CT és 
az MRI képalkotása, az okostelefonok sokoldalúsága, a 
nanotechnológiában meglévő képességek hihetetlennek 
tűntek volna, a mai gyerekek számára pedig már ez a hét-
köznapi valóság. Nagy részüket pro�  módon használják, 
és élvezik napjaink kémiai, biológiai-orvosi csodáit is, 
de kevesen gondolnak bele, hogyan is működnek ezek az 
eszközök, milyen csodálatos gondolatok, felfedezések kí-
sérték megalkotásukat. 

Ahhoz, hogy a diákok a rendelkezésükre álló óriási 
információmennyiségből megtalálják a számukra va-
lóban fontosakat, segítségre van szükségük. Az Apá-
czai Kiadó a természettudományok megismeréséhez és 
megszeretéséhez nyújt segítséget a tanulók és a tanárok 
számára azzal, hogy évről évre megrendezi az ATTV-t. 
A verseny kitűzött célja, hogy ne csak elméleti ismereteik-
ről, hanem gyakorlati ügyességükről, kreativitásukról is 
számot adhassanak a részt vevő csapatok.

Ebben az évben a döntő két fő területe a biológia és a 
� zika volt. Az előzetes feladathoz az ötletet az a csodála-
tos eredmény adta, amit a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyes hallgatói és oktatói értek el 
a Masat-1 nevű első magyar műhold világűrbe küldésével. 
A fellövés 2012. április 13-án történt. A magyar műhold 
a saját és a pályájára vonatkozó adatokat gyűjt útja során, 
melyeket folyamatosan a földi meg� gyelőállomások felé 
továbbít. Pillanatnyi helyzetét most is bárki � gyelemmel 
kísérheti a http://cubesat.bme.hu honlapon.

A Masat-1 adta az ötletet ahhoz, hogy a csapatokkal 
megterveztessük és elkészíttessük saját Maszat járművü-
ket, mely vízre ereszkedés esetén is mozgásképes marad. 
Egyik modell ötletesebb volt a másiknál. A Masat-1 min-
tájára elkészült egy számítógépes program is, amely a jövő 
évtől kezdve izgalmassá és látványossá teszi az eredmény-
hirdetést. 

Az ATTV döntőjének reggelét várakozással teli izgalom 
lengte körül. Az ország minden pontjáról folyamatosan 
érkező csapatok visszafogottan, de tettre készen foglalták 

el helyüket az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában. 
A tehetség nem tudja önmagát megtagadni: a döntőbe ju-
tott gyerekek nem a patinás aula belsőépítészeti értékeire 
csodálkoztak rá elsősorban, hanem az előkészített kísérle-
tek asztalára vetették kíváncsi tekintetüket. Ezernyi gon-
dolat, kérdés és válasz tükröződött arcukon. Kezükben 
a Maszat-modellekkel álldogáltak, és halk beszélgetésbe 
bocsátkoztak, melyből felvetések, magyarázatok szófosz-
lányai ütötték meg a versenyszervezők fülét. 

Nem tagadjuk, nekünk, a verseny lebonyolítóinak is tor-
kunkban dobogott a szívünk. Ugyanaz a várakozással teli 
izgalom uralkodott rajtunk is, mint a versenyzőkön és az 
őket kísérő felkészítő tanárokon.

A háromfős csapatok első megmérettetése egy írásbeli fel-
adatsor megoldása volt. A komplex természettudományi 
verseny a diákok számára széles körű biológiai, földraj-
zi, � zikai, kémiai és technikai ismereteket, valamint ter-
mészettudományos gondolkodást igényel, de nem árt, ha 
a versenyzők a matematikában és az informatikában 
is ügyesen forgolódnak. Az idei döntő írásbeli feladatsora 
a tudománytörténet köré rendeződött. Komoly felkészült-
ségről tanúskodott mind a 24 csapat, így a döntő első for-
dulója után nagyon szorosnak ígérkező verseny alakult ki.
Miközben az aulában lázas munka folyt, a zsűri tagja-
it alkotó tankönyvszerzők rövid bemutatókat tartottak 
az Apáczai Kiadó új, kompetenciaalapú természettudo-
mányos tankönyvcsaládjából. A tankönyvírók gyorsan 
adogatták egymásnak a stafétabotot, így a lendületes be-
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Feladatmegoldás közben a versenyzők (fotó: Nyári Gyula)
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mutató-sorozat alatt a felkészítő tanárok izgalma is csil-
lapodott. 

A csapatok számára – rövid pihenő után – újabb szel-
lemi erőpróba következett. Az elméleti tudás gyakorlati 
alkalmazása összeszedettséget, az ismeretek gyors felele-
venítését és nagyfokú kreativitást igényelt a versenyzők-
től. Az utolsó nagy „mérkőzés” első félidejében a bioló-
gia világában kellett a csapatoknak ringbe szállni, majd 
a döntő utolsó órájában a � zikai kísérletekben és feladvá-
nyok megoldásában mutathatták meg a gyerekek, kiknek 
a legjobb a természettudományos tájékozottsága.

A döntő utolsó „nyilvános” felvonására behívtuk a 
felkészítő tanárokat is, hogy fül- és szemtanúi legyenek 
a gyerekek felkészültségének, ötletes magyarázatainak, 
megoldásainak.

Egy 24 betűből álló utasítás szétvagdosott betűinek hú-
zásával dőlt el a csapatok szereplésének sorrendje. Ötper-
ces felkészülési idő után 1-2 perc állt a versenyzők rendel-
kezésére, hogy a kapott eszközök segítségével megoldják a 
nekik sorsolt problémát. 

Hogyan lehet egy mérőhengerben lévő vízben lebegő test 
tömegét meghatározni minden egyéb eszköz nélkül? Kipró-
bálás nélkül hogyan lehet meghatározni, hogy mekkora erő-
vel lehet kibillenteni egyensúlyi helyzetéből egy játékkukát? 
Hogyan lehet eldönteni, hogy a százlapos, asztalra helyezett 
kártyacsomagnak, vagy a húsz lapból felépített kártyavárnak 
nagyobb-e az asztalra gyakorolt nyomása, ha a kártyapakli 
mellé csak egy vonalzót kap a csapat? Mutassátok be, hogyan 
lehet egy szívószállal felfújt szappanbuborék térfogatát meg-
növelni, ha ehhez csak egy pohár víz áll rendelkezésetekre! 

Ezekhez hasonló kérdéseket és feladványokat kaptak 
a csapatok, akik sorban a mikrofon elé lépve, feladatuk 
ismertetése után elmondták, kísérlettel bizonyították és 
megmagyarázták a megoldásukat. Egyes csapatok a kre-
ativitásuk és gyors problémamegoldó képességük mellett 
kiemelkedő felkészültségükről, választékos megfogalma-
zásaikról és a szaknyelv kiváló használatáról is tanúbi-
zonyságot tettek. Megdobban a pedagógus szíve, amikor 
az egymást követő versenyzők ötletes megoldásait láthat-

ja, s a csapatok képviselőinek világos, logikailag kifogás-
talan, szépen megfogalmazott magyarázatait hallhatja. 
Egy-egy kreatív megoldás őszinte csodálatot váltott ki a 
zsűri tagjaiból. A korrekt magyarázatokat hallva többször 
átvillant bennünk a gondolat: „Én sem tudtam volna job-
ban megfogalmazni.” Az éles küzdelem izgalmát fokozta, 
hogy a kevésbé jól megoldott problémák megoldását – 
többletpontért – írásban be lehetett nyújtani. A csapatok 
előzetesen húzott betűkódjaiból lassan kibontakozott az 
utasítás: „Ajándék az asztalotok alatt!” Az utolsó feladat 
végére mindenki gazdagabb lett egy „apáczais” sapkával, s 
végre fellélegezhettek a versenyzők. Frissítő italok, harap-
nivaló várta a gyerekeket és tanáraikat a zsűri döntésének 
megszületéséig. A rendkívül szoros verseny ünnepélyes 
eredményhirdetését a legjobbnak ítélt, vízen is landolni 
képes Maszatok különdíjazása követte. 

Nagy örömmel és izgalommal készülünk a jövő évi 
ATTV-re, melyen megújult formában, még több kreati-
vitást igénylő versenysorozattal várjuk a tehetségeket és 
felkészítő tanáraikat. Jövőre indítjuk be az Apócza űrhajó 
programot is, melynek döntőjén elrugaszkodhat minden 
csapat saját űrhajója, melyek emelkedési magassága a csa-
patok által elért pontszámtól függ majd.

Maszat-modell bemutatója (fotó: Nyári Gyula)
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A versenyről további fotókat a www.apaczai.hu weboldalon találnak.


