
Előadói pontozólap 

Csapat neve: 
 

Előadó neve: 

Csörte és felvonás száma: 
 

Probléma:  

I. A probléma bemutatása 
 

0: Semmi vagy 
erősen hiányos 

1: Lényeges pont 
bemutatása hiányzik 

2: Minden lényeges 
ponttal együtt 

II. Kísérleti összeállítás 
 

0 1 2 

III. Bemutatott magyarázatok 
 

0 1 2 

IV. Mérési eredmények 
 

0 1 2 

V. Eredmények összevetése 
 

0 1 2 

VI. Összefoglalás (lényeges 
eredmények és hiányok) 
 

0 1 2 

Megjegyzések: 
 
 

Előadásra adott pontszám: ___ / 12 

 



Véleményezési pontozólap 

Csapat neve: 
 

Kihívó neve: 

Csörte és felvonás száma: 
 

Probléma:  

I. A kísérleti összeállítás 
megítélése 

0: Semmi vagy 
erősen hiányos 

1: Lényeges pont 
bemutatása hiányzik 

2: Minden lényeges 
ponttal együtt 

II. A magyarázatok megítélése 0 1 2 

III. Mérési eredméynek 
megítélése 

0 1 2 

IV. Eredmények összevetésére 
adott vélemények 

0 1 2 

Megjegyzések: 
 
 

Véleményezésre adott pontszám: ____/ 8 

  



Vita pontozólap 
Előadó neve: 
 

Kihívó neve: 

Csörte és felvonás száma: 
 

Probléma:  

Előadó Kihívó 
Kísérleti 
összeállítás 

0: nem adott helyes 
magyarázatot 
1: (nagyjából) helyes 
magyarázatot adott vagy 
nem volt erre vonatkozó 
kérdés 

Kísérleti 
összeállítás 

0: nem volt erre vonatkozó kérdés 
vagy vélemény 
1: (nagyjából) helyes kérdés 
megfogalmazása vagy nagyon jó 
kísérleti összeállítás esetén ennek 
rövid megemlítése indoklással 

Fizikai 
magyarázatok 

0: nem adott helyes 
magyarázatot a feltett 
kérdésre 
1: (nagyjából) helyes 
magyarázatot adott vagy 
nem volt erre vonatkozó 
kérdés 

Fizikai 
magyarázatok 

0: nem volt erre vonatkozó kérdés 
vagy vélemény 
1: (nagyjából) helyes kérdés 
megfogalmazása vagy nagyon jó 
fizikai magyarázatok esetén ennek 
rövid megemlítése indoklással 

Mérési 
eredmények 

0: nem adott helyes 
magyarázatot a feltett 
kérdésre 
1: (nagyjából) helyes 
magyarázatot adott vagy 
nem volt erre vonatkozó 
kérdés 

 0: nem volt erre vonatkozó kérdés 
vagy vélemény 
1: (nagyjából) helyes kérdés 
megfogalmazása vagy nagyon jó 
mérési eredmények esetén ennek 
rövid megemlítése indoklással 

Eredmények 
összevetése 

0: nem adott helyes 
magyarázatot a feltett 
kérdésre 
1: (nagyjából) helyes 
magyarázatot adott vagy 
nem volt erre vonatkozó 
kérdés 

 0: nem volt erre vonatkozó kérdés 
vagy vélemény 
1: (nagyjából) helyes kérdés 
megfogalmazása vagy nagyon jó 
eredmény összevetés esetén ennek 
rövid megemlítése indoklással 

Megjegyzések: 
 
 
Vita pontszám előadó: ___ / 
4 
 

Vita pontszám kihívó: ___ / 4 

 


