


felhívás 
az Athletica Galactica Kárpát-medencei Középiskolai 
Csillagászati és Asztrofizikai Versenyre



MAGYARORSZÁGON 
EGYEDÜLÁLLÓ 
MEGMÉRETTETÉS
A Kárpát-medence magyar ajkú középiskolás diákjai számára hirdet 
országos versenyt a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Ismét keressük azokat a középiskolai pedagógusokat, akik a fizika és matematika terén kiemelkedő,
a csillagászat és az űrkutatás iránt érdeklődő középiskolásokat ösztönzik a nevezésre, s
felkészülésüket segítik a háromfordulós verseny során. Tanári támogatást nyújtanak a hazai
döntőben való megmérettetéshez, így lehetőséget adva a legtehetségesebb diákok számára a
NEMZETKÖZI CSILLAGÁSZATI ÉS ASZTROFIZIKAI DIÁKOLIMPIÁN (IOAA, International Olympiad on
Astronomy and Astrophysics ) való részvételre.

A döntőbe jutó diákok legjobbjaiból

kerülnek ki a magyar nemzeti

diákolimpiai keret tagjai.



„Minden igazságot 
könnyű megérteni, 
miután felfedték 
őket. A lényeg, hogy 
felfedjék őket”

A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia ötlete 2006-ban

született meg Thaiföld, Indonézia, Irán, Kína és Lengyelország

együttműködéséből.

Az alapítók célja, hogy népszerűsítsék a csillagászatot és az

asztrofizikát a fiatalok körében, valamint, hogy elősegítsék a

nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakulását már fiatal korban is. A

verseny öt fordulóból áll: elméleti, adatfeldolgozási, megfigyelési,

planetáriumi fordulóból, valamint a csapatversenyből.

A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia a legmagasabb

rangú, középiskolásoknak szóló nemzetközi verseny a csillagászat és

az asztrofizika területén.

A magyar Athletica Galactica a nemzetközi olimpiai

megmérettetéstől független hazai csillagászati és asztrofizikai

verseny középiskolásoknak, melynek legjobbjai bekerülhetnek az

olimpiai válogatott keretbe. (A tanárok egyéni felkészítési feladatai

csak az Athletica Galactica ideje alatt értendők, az IOAA során a

továbbjutókat már az olimpiai felkészítő csapat fogja „edzeni”).

Az IOAA-ról

G A L I L E O  G A L I L E I





Kik vehetnek részt a versenyben?
Az Athletica Galacticán részt vehetnek hazai és határon túli 

magyar ajkú, a 2021/2022. tanévben középiskolába járó diákok. 

Hogyan lehet jelentkezni?
A nevezés az egyes iskolákban történik. Az érdeklődő tanulók pedagógusaiknál

jelezhetik indulási szándékukat. Bátorítunk minden pedagógust és szülőt, hogy a

látókörében lévő, fizika és matematika terén kiemelkedően tehetséges, illetve a

csillagászat iránt érdeklődést mutató diákot motiválja a versenyre. Pedagógusként az

Önök érdeme is a tehetséges tanulók felkarolása, kibontakozásuk támogatása.

Adjunk meg számukra minden olyan lelki támogatást, ami arra ösztönzi őket,

hogy megmérettessék magukat a versenyen, ha kell, öntsünk bátorságot a

szívükbe úgy, hogy bizalmat szavazva meggyőzzük őket az indulásról!

A regisztrációt és a nevezési lap kitöltését az iskola/felkészítő tanár intézi. A nevezés

felületét és bővebb információt a verseny honlapján találhatnak az érdeklődők:

w w w . a t h l e t i c a g a l a c t i c a . h u

http://www.athleticagalactika.hu/


“Az olimpia résztvevői és 
nyertesei között ott vannak a 
következő évek feltörekvő 
csillagásznemzedékének 
tagjai, akikről a hírekben és 
tudományos eredmények 
kapcsán hallani fogunk” 

K I S S  L Á S Z L Ó

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója

2019-ben Magyarország rendezte a nemzetközi tornát, ahol több

száz tanuló 46 országból érkezett hazánkba, hogy megfejtsék az

Univerzum történetét és részesei legyenek a jövőjének. Idén

Kolumbia lesz a Diákolimpia házigazdája, az esemény online kerül

megrendezésre.

46 ország legkiválóbb 

tanulói Magyarországon

IOAA 2019 - Hungary

https://www.facebook.com/watch/?v=221452515438165
https://www.facebook.com/watch/?v=221452515438165




Egyéni felkészítés
A felkészítő tanárok fontos pillérei a lelkes tanulók sikeres teljesítményének. A felkészítés történhet

egyénileg vagy iskolai szakkör keretein belül is. A felkészítéshez a pedagógusok oktatási anyagokat,

feladatsorokat tölthetnek le a verseny honlapjáról, melyek felosztása igazodik az egyes fordulók

témaköreihez, elvárásaihoz. Ezen felül a szervezők elektronikus információs ponton keresztül is segítik a

felkészítő tanárokat: az info@athleticagalactica.hu e-mail címen keresztül szakmai csapatunk tud

segítséget nyújtani a felkészítő tanároknak speciális kérdések esetében vagy a felkészítő feladatok

implementációjával kapcsolatban.

Felkészítő szakkörök
2015 óta regionális csillagászati felkészítő szakköröket működtetünk az alábbi városokban: Budapest,

Debrecen, Szombathely, Baja. Az idei tanévre meghirdetett szakkörökre a jelentkezés folyamatosan zajlik.

mailto:info@athleticagalactica.hu


„Elég hosszú ideje kóborolunk 
már a kozmikus óceán partjain. 
Most végre készen állunk arra, 
hogy vitorlát bontsunk a 
csillagok felé.”

C A R L  S A G A N

Amerikai csillagász, regényíró

Az AG bajnokok számára felkészítő hétvégéket, nyári csillagászati

tábort és miniolimpiát tartunk, hogy a nagy megmérettetés előtt

olyan könnyen hasznosítható, kézzelfogható tudáshoz jussanak,

amely segítséget nyújt majd számukra a nemzetközi tornán.

Speciális tréning az Athletica 

Galactica bajnokai számára



díjazás és 
dátumok



A tudás minden tekintetben érték
A legjobb eredményeket elérő felkészítő pedagógusokon és diákokon túl az iskolák is külön

díjazásban részesülnek!

A három bevezető forduló végeztével a döntőbe jutottaknak számos jutalom kerül kiosztásra:

értékes könyvek, csillagtérképek, planetáriumi belépők, kedvezményes obszervatórium-

látogatási lehetőségek, mentorprogramok. Az Athletica Galactica versenyzői a legnagyobb

hazai obszervatóriumok munkájába kapcsolódhatnak be.

A pedagógusok támogató munkáját pénzbeli díjazással, valamint a legnagyobb hazai

obszervatóriumokba szervezett szakmai tanulmányutakkal ismerjük el!

A legeredményesebb iskolák csillagászati távcsöveket és eszközöket nyerhetnek.



„Mivel az itt jelenlévők többsége 
a csillagászat vagy a fizika terén 
fog dolgozni, nagyon valószínű, 
hogy ezek a kapcsolatok 
megmaradnak.” 

S O Ó S  B E N J Á M I N

A 2019-es magyar diákolimpiai csapat versenyzője

A hazai esemény támogatói:

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat,

Nemzeti Tehetség Program,

Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriuma,

Bajai Obszervatórium Alapítvány,

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma.
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Regisztráció

2021. szeptember 27-től

Jelentkezési határidő vége, a 
diákok delegálása: 
2021. október 5. 16:00h 
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2021. október 12. 

Első forduló, helyben, a diák 
iskolájában, Athletica
Galacticától kapott menetrend 
szerint, a tanár által 
koordinálva, online formában 
elküldve. 
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2021. november 16.

második forduló, helyben, a 
diák iskolájában, Athletica
Galacticától kapott 
menetrend szerint, a tanár 
által koordinálva
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2022. január 11. 

harmadik forduló, helyben, a 
diák iskolájában, Athletica
Galacticától kapott 
menetrend szerint, a tanár 
által koordinálva.
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2022. március 26-27, Baja

ATHLETICA GALACTICA 
DÖNTŐ
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2022 áprilisától 2022 őszéig 

A legjobb helyezést elérő 
diákok közül szakmai bizottság 
választja ki a hazai olimpiai 
keret tagjait, akiket célzottan 
készítenek fel a 2022-es IOAA 
versenyre. (A felkészítést már 
elsősorban a hazai olimpiai 
csapat felkészítő tagjai végzik.)



KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT!


