
IJSO- Nemzetközi Természettudományos Diákolimpia 

Beszélgetés Csonka Zéténnyel, iskolánk 9. A osztályos tanulójával 

 

Sebők Aida 9.A 

 

Csonka Zétény nevét már sokszor hallhattuk a hangosban, ugyanis mióta iskolánk tanulója, 

azóta versenyről-versenyre jár, és mindig minimum egy dobogós helyezéssel tér haza. 

Törhetetlen szorgalmát és akaraterejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy bejutott egy igen 

neves nemzetközi verseny válogatójába, ahol bizony komoly esélyesnek bizonyul. Ennek 

kapcsán beszélgetek vele.  

 

S. A.: Mennyi idődet veszi igénybe a felkészülés? Mikor tudsz felkészülni, illetve van, aki 

ebben a segítségedre van? 

Cs. Z.: Mióta az első válogatón sikerült túljutnom, szeptember elejétől minden héten kétszer 

Budapestre kell utaznom a felkészítőre. Minden alkalommal a három versenytantárgy (kémia, 

biológia, fizika) közül az egyikből 6-7 órában foglalkoznak velünk az ottani tanárok. 

Dolgozatot is írunk az előző anyagokból mindig, így a sulis tanulnivaló mellett ezzel is 

folyamatosan foglalkoznom kell. Itthon az iskolánkból több tanárom is nagyon sokat segít 

nekem.  

S. A.: Milyen eredményeket vársz a versenytől? 

Cs. Z.: Azt szerettem volna, ha az első válogatón eredményesen túljutok, és bejutok a 

legjobbak közé, akik a felkészítőre járhatnak. Ez sikerült, és a továbbiakban igyekszem a 

legjobb formámat adni. Ebben az évben a 2002. január 1. után születettek versenyezhetnek, 

jövőre is lesz még egy lehetőségem, mert akkor a 2003. évben és később születettek 

indulhatnak. 

S.A.: Hány fordulón kell túljutnod, hogy a döntőbe juss és ezzel külföldre is utazhass? 

Milyennek érzed az elvárásokat és a megtanulandó anyagot? 

Cs.Z.: Nyár elején indult egy tágabb felkészítő, ide azok kerülhettek be, akik a 3 

versenytantárgy közül lehetőleg több tárgyból, valamilyen országos verseny döntőjébe 

jutottak. Ezt június végén végigcsináltam, majd szeptember elején jött az első válogató, ahol a 

legjobb 8 versenyzőt választották ki. Nagyon örültem, hogy sikerült ide bejutnom, és hogy 

folyathattam. Még egy válogató lesz a későbbiek során, amikor kiderül, kik azok, akik ebben 

az évben Hollandiába utazhatnak. Az elvárások magasak, az anyag nagyon nagy, mindhárom 

tantárgyból az emelt szintű érettségi anyagának nagyobb részét kell megtanulni. 

S.A.: Többször is említetted, hogy ez egy elég komplex verseny, három természettudományos 

tantárgyat is felölel. Mégis, ha választanod kellene, van kedvenced a fizika-kémia-biológia 

trió közül? 

Cs.Z.: A versenyt felölelő mindhárom tantárgyat ugyanannyira kedvelem. Mindegyik tárgyból  

versenyeztem korábban, sikerült az országos döntőkbe jutnom a különböző versenyek során, 

ez adott lehetőséget, hogy most az IJSO-ba is belevághassak. Azért szeretem ezeket a 

tárgyakat, mert nagyon érdekesnek találom a különböző természettudományokat.  

 

S.A.: Van valamilyen gondolat, idézet, ami átsegít a nehezebb napokon és szívesen 

megosztanád? 



Cs.Z.: Persze! „Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget 

töprengünk rajta.” Szóval, csak óvatosan! 

 

S. A.: Zétény, köszönöm a beszélgetést, és sok sikert a továbbiakban! 

 


