MEGYEI MATEMATIKAVERSENY
2016-2017. Èvi kiÌr·sa
A Matematik·ban TehetsÈges GyermekekÈrt (MATEGYE) AlapÌtv·ny a 20162017-es tanÈvben kÈtfordulÛs megyei matematikaversenyt rendez
B·cs–Kiskun megyÈben 3-12. Èvfolyamos,
Borsod-Aba˙j-ZemplÈn megyÈben 3-8. Èvfolyamos,
VeszprÈm megyÈben 3-12. Èvfolyamos Ès
Zala megyÈben 3-8. Èvfolyamos tanulÛknak.
Az AlapÌtv·ny minden megyÈben t·rsszervezőt kÈr fel a verseny lebonyolÌt·s·ra.
A verseny cÈlja: LehetősÈg biztosÌt·sa az iskol·k tanulÛinak, hogy ˆsszemÈrhessÈk matematikai tud·sukat a vel¸k egy megyÈben tanulÛk di·kokkal.
A verseny rÈsztvevői: A versenyen mindegyik megyÈben az iskol·k megfelelő
Èvfolyamra j·rÛ tanulÛi vehetnek rÈszt. Egy iskol·bÛl tetszőleges sz·m˙ versenyző
indulhat.
A verseny kategÛri·i: A verseny 3-4. oszt·lyokban egy, 5-8. oszt·lyokban kÈt
(·ltal·nos iskola Ès gimn·zium) Ès 9-12. oszt·lyokban kÈt (gimn·zium Ès szakkˆzÈpiskola) kategÛri·ban ker¸l kiÌr·sra. (A kˆzÈpiskol·ban ˆt Èvfolyamos kÈpzÈsben
rÈsztvevő tanulÛk abban az Èvfolyamban versenyezhetnek, amelynek matematika
tananyag·t tanulj·k. A 0. Èvfolyamosok a 9. Èvfolyamban versenyeznek.)
A verseny lebonyolÌt·sa: Az 1. fordulÛt mindenki saj·t iskol·j·ban Ìrja meg.
A verseny feladatlapjait, a javÌtÛkulcsokat a Mategye AlapÌtv·ny biztosÌtja. A dolgozatokat a javÌtÛkulcs alapj·n az iskola tan·rai javÌtj·k ki. Az 1. fordulÛ dolgozatainak ˆsszesÌtÈse alapj·n ker¸lnek meghÌv·sra a 2. fordulÛba a versenyzők. A 2.
fordulÛ a megyei t·rsszervező ·ltal felkÈrt iskol·kban ker¸l lebonyolÌt·sra. A 2.
fordulÛ dolgozatait a Mategye AlapÌtv·ny ·ltal felkÈrt szakmai zsűri ÈrtÈkeli.
A verseny rÈszvÈteli kˆltsÈge: 500 Ft/fő, amelyet a nevezÈs lez·r·sa ut·n ki·llÌtott sz·mla alapj·n kell kiegyenlÌteni. KÈrj¸k, adj·k meg nevezÈskor a sz·mla ki·llÌt·s·hoz a cÌmet. A sz·mla a benevezett tanulÛi lÈtsz·m alapj·n ker¸l ki·llÌt·sra.
Az 1. fordulÛ időpontja:
2016. oktÛber 24. (hÈtfő) 14 Ûra.
A 2. fordulÛ időpontja:
2016. november 28. (hÈtfő) 14 Ûra.
NevezÈsi hat·ridő: 2016. oktÛber 10.
NevezÈsi cÌm: www.mategye.hu
Nevezni kiz·rÛlag ezen a rendszeren kereszt¸l lehet. (Post·n Ès e-mailen nem.)

A verseny eredmÈnyhirdetÈse: A verseny 2016. decemberÈben ¸nnepÈlyes
eredmÈnyhirdetÈssel Ès dÌjkiosztÛval z·rul. Az eredmÈnyhirdetÈs helyszÌnÈt Ès időpontj·t minden megyÈben a verseny t·rszervezője hat·rozza meg.
A verseny ÈrtÈkelÈse: A helyezÈsek a 2. fordulÛban elÈrt pontsz·mok alapj·n
ker¸lnek meg·llapÌt·sra. A megold·sokat ÈvfolyamonkÈnt Ès kategÛri·nkÈnt k¸lˆn
ÈrtÈkelj¸k.
A verseny dÌjaz·sa: A dÌjaz·s minden megyÈben a versenyzők lÈtsz·m·tÛl
f¸gg, azt a Mategye AlapÌtv·ny a benevezett tanulÛk lÈtsz·ma alapj·n ·llapÌtja
meg. A versenyben kategÛri·nkÈnt az első h·rom helyezett kup·t kap. Oklevelet Ès
t·rgyjutalmat kap az ·ltal·nos iskolai kategÛria Ès 9-12. Èvfolyamos gimn·ziumi
kategÛria legfeljebb első tÌz, a 7-8. Èvfolyamos gimn·ziumi kategÛria Ès a szakkˆzÈpiskolai kategÛria legfeljebb első hat helyezettje, az 5-6. Èvfolyamos gimn·ziumi
kategÛria legfeljebb első h·rom helyezettje. A kategÛri·k legeredmÈnyesebb felkÈszÌtő tan·rait is dÌjaz·sban rÈszesÌtj¸k. Az 5-8. oszt·lyos tanulÛk ·ltal·nos iskolai Ès
gimn·ziumi kategÛri·inak legjobbjai rÈszt vehetnek a K·rp·talj·n megrendezÈsre
ker¸lő IV. Nemzetkˆzi Magyar Matematikaversenyen.
A verseny szab·lyai: A versenyen a feladatok megold·s·ra a 3-4. oszt·lyos tanulÛknak 60 perc (5 feladat), az 5-8. oszt·lyos tanulÛknak 90 perc (5 feladat) Ès a
9-12. oszt·lyos tanulÛknak 180 perc (6 feladat) ·ll rendelkezÈs¸kre. A versenyen a
3-8. Èvfolyamos tanulÛk ÌrÛeszkˆzˆn, kˆrzőn, vonalzÛn Ès szˆgmÈrőn kÌv¸l semmilyen m·s segÈdeszkˆzt nem haszn·lhatnak. A 9-12. Èvfolyamos tanulÛk ezeken
kÌv¸l f¸ggvÈnyt·bl·zatot Ès zsebsz·molÛgÈpet haszn·lhatnak. Az 1. fordulÛ megold·saihoz sz¸ksÈges A/4-es lapokat a tanulÛ iskol·ja biztosÌtja.
A NEVEZ…S mÛdja
NevezÈsi cÌm: www.mategye.hu
A belÈpÈs a ZrÌnyi versenyen ÈrvÈnyes
ˆtjegyű kÛdsz·mmal Ès jelszÛval lehetsÈges.
Amennyiben a kÛdsz·m Ès a jelszÛ nem ·ll rendelkezÈsre,
akkor ezeket e-mailben tˆrtÈnt kÈrÈsre megk¸ldj¸k.
A nevezÈs folyamatosan tˆrtÈnhet, a nevezÈsi
hat·ridőig azon minden mÛdosÌt·s megengedett.
Tov·bbi inform·ciÛk a www.mategye.hu oldalon Èrhetők el.

KecskemÈt, 2016. szeptember 1.
Mindenkinek eredmÈnyes versenyzÈst kÌv·nnak:

a verseny szervezői

