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Tóth Gergely 

Sikeres részvétel az EChemTest nemzetközi 
középiskolai kémiai versenyen 

Az ECTN kémiai felsőoktatási szervezet körülbelül tíz éve dolgozta ki 
az EChemTest rendszert1, amellyel középiskolások és egyetemisták 
kémiai ismereteit lehet tesztek formájában mérni. A tesztek különböző 
szintűek és tematikájúak, a General Chemistry – 1 az átlagos kémiai 
középiskolai tanulmányok végén, a General Chemistry – 2 a haladó 
középiskolai és kezdő főiskolai szinten, a 3-as szint pedig a kémia BSc 
végén már specializáltan (pl. szervetlen, szerves, ...) kéri számon az 
anyagot. Az ELTE-n több éve alkalmazzuk az oktatásban és a külföldi 
hallgatók mesterszakos felvételiztetésénél a 3-as szintű teszteket. 
A teszt pár éve fizetős lett, de most lehetősége volt a 
középiskolásoknak az ingyenes használatára, ha ezt egy az ECTN által 
szervezett „verseny” keretében tettük. A „Secondary school 
competition”-ben 4-5 ország szokott részt venni. Kétfordulós, egy hazai 
válogató után az 5 legeredményesebb magyar középiskolás vett részt a 
nemzetközi részen (kiírás: http://www.chem.elte.hu/toth). 
Hazai válogató 
A hazai válogató a középiskolai tanárokra épült, azokra, akik éltek a 
lehetőséggel és a hazai válogató keretében a saját iskolájukban felmér-
ték, milyen tudással rendelkeznek kémiából a tanulóik, különösen a 
fakultációra vagy szakkörre járók. Az interneten kitölthető teszt angol 
nyelvű volt, egy-egy teszt kitöltésére maximum egy óra állt rendel-
kezésre. Minden teszt véletlenszerűen kiválasztott 30-30 kérdést 
tartalmazott. 
A középiskolások a General Chemistry 1 (≈ középszintű érettségi 
anyaga) és 2 (≈ emelt szintű érettségi anyaga) teszteket írhatták meg 
2018. március 9. és április 9. között. 8 középiskolából 48-an írtak 
tesztet, de 4-en versenyen kívül (egy tanár és 3 korábban 
érettségizett). Kiemelkedően sokan próbálkoztak a Petrik két 

                                                      
1 http://ectn.eu/committees/virtual-education-community/echemtest/ 



 232                                                                                DOI:10.24360/KOKEL.2018.3.204 

tannyelvű diákjai közül. Az elért eredmények az ábrán láthatóak, külön 
az alapszintű és a haladó tesztre. A konkrét személyre szóló adatoknál 
látható volt, hogy egyes középiskolákban nagy a súlya a haladó 
ismereteknek (néha akár a GC2 jobb, mint a GC1), míg pár helyen a 
diákok nagyon jó alapismeretekkel rendelkeznek, de az adott iskolában 
a tananyagban kevesebb a haladó ismeret (jó GC1 – gyengébb GC2). 

 
A hazai válogatóban részt vevő 44 diák %-os teljesítményének 

eloszlása a két tesztnél 
 

Nemzetközi forduló 
A nemzetközi forduló résztvevőit a hazai válogató alapján választottuk 
ki, azokat, akik a legnagyobb eredő százalékot érték el 1/3-2/3 
súlyozásával a két szintnek: 
Juhász Benedek, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium 
Mohácsi Zsombor, Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Kozák András, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium 
Mészárik Márk , ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium 
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Dragan Viktor, Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium 
A nemzetközi forduló április 16-án egyszerre volt a részt vevő négy 
országban, Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és 
Szlovéniában. Itt már mindenki ugyanazt a GC1 és GC2 kérdéssort 
kapta és a teszteket a magyar diákok már az ELTE Kémiai Intézetében 
írták. A magyar diákok a rangsor első felébe kerültek. Külön 
kiemelendő, hogy a General Chemistry 2 tesztnél  
Juhász Benedek egy szlovén és egy lengyel diákkal megosztottan 
I. helyezést ért el, 
Dragan Viktor negyedmagával II. helyezést ért el. 
A nemzetközi fordulóban részt vevő magyar hallgatók emléklapot és 
vásárlási utalványt kapnak az ECTN szervezettől. 
A nemzetközi szervezők nevében is köszönöm a diákok aktivitását. 
Külön köszönet illeti a hazai válogató megvalósításában részt vevő 
tanárkollégákat mint szervezőket és oktatókat egyaránt. 
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Felhívás 
 

A Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ 

Pályázatot hirdet 

„Day Zero” 

témakörben 

általános (6-8. osztály) és középiskolás (9-12. osztály) 

max. 4 fős csapatok részére 

Mennyire vedd komolyan a klímaváltozást? 
Hogyan őrizd meg természeti erőforrásainkat a jövő generációi és a 

bolygó minden élőlénye számára? 
Fokvárosban a világon először érik el egy világváros esetén a „Nulladik 

nap”-ot, azaz azt a napot, mikor elzárják a csapokat. 
Mit tennél ebben a helyzetben? 

• Gondolkodj ökológiailag élhetőbb megoldásokon! 
• Mutasd be a klímaváltozással kapcsolatos kreatív ötleteidet! 
• Keress a vízkrízis megoldására irányuló újszerű lehetőségeket! 

Pályázó csapatok feladata:    
• Problémafeldolgozás: 8-10 oldalas szöveges összefoglaló 
• Feldolgozott anyagból max. 10 perces előadás 

       (ppt/videó/poszter/blogbejegyzés/egyéb) készítése 
A nyertes pályaművek bemutatásra kerülnek a Víz- és 
szennyvízkezelés az iparban (VSZI’18) konferencián. 
A legjobb munkát díjazzuk mindkét kategóriában! 
A pályázat beadási határideje: 2018.09.20.   
Kérjük az elkészített pályázati anyagot és az írott anyagot legkésőbb a 
megadott határidőre a conference@sooswrc.hu címre elküldeni! 
A pályázattál kapcsolatos további kérdéseiteket telefonon (+36-
93/502-927) vagy e-mail-ben várjuk. 




