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TÁJÉKOZTATÓ 
az 1. forduló lebonyolításáról 

Előkészítés: 

A levélhez mellékelt közepes méretű borítékban a feladatsorok szerepelnek évfolyamonként a 
benevezett létszám alapján +1 teljes tartalék feladatsor. 

A versenyzők a megoldásokat A/4-es lapokra készítik el (a 3-4. osztályosok négyzetrácsos, az 
5-12. osztályosok sima lapra), melyet az iskola biztosít számukra. Mindegyik A/4-es lap bal 
oldalán felül az iskola pecsétje, jobb oldalán felül olvashatóan a tanuló neve, évfolyama és  
5-12. osztályoknál a kategóriája (5-8. osztálynál: általános iskola vagy gimnázium, 9-12. osz-
tálynál: gimnázium vagy szakgimnázium) szerepeljen. 

Lebonyolítás: 

A verseny időpontja: 2019. október 14. (hétfő) 14 óra 
A versenyen csak a benevezett tanulók indulhatnak. Kivéve azt az esetet, ha valaki betegség 

vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a versenyen, ekkor helyette azonos évfolyamról más 

tanuló indulhat. Ez csak úgy lehetséges, ha ezt legkésőbb a verseny napján 14 óráig a Mate-

gye Alapítványnak e-mailben jelzik. (E-mail cím: mategye@mategye.t-online.hu) 

Kérjük a tanulókat úgy ültessék le, hogy azonos évfolyamú tanulók ne kerüljenek egymás 
mellé. 

A 3-8. osztályos tanulók a versenyen íróeszközt, körzőt, vonalzót, szögmérőt használhatnak, 
számológépet nem. A 9-12. osztályos tanulók íróeszközt, körzőt, vonalzót, szögmérőt, függ-
vénytáblázatot és zsebszámológépet használhatnak a versenyen. 

A megoldásokat részletesen indokolni kell. Bármelyik feladat eredményének indoklás nélküli 
közlése esetén csak az eredményre járó pontot kaphatja a versenyző. Kérjük, hívják fel erre a 
versenyzők figyelmét! 

A feladatlapokat a tanulók hazavihetik, beadni csak a megoldásokat tartalmazó A/4-es lapokat kell. 

A versenyen a feladatok megoldására a 3-4. osztályos tanulóknak 60 perc (5 feladat), az 5-8. 
osztályos tanulóknak 90 perc (5 feladat), a 9-12. osztályos tanulóknak 120 perc (5 feladat) áll 
rendelkezésre. 

Értékelés: 

A dolgozatokat a tanuló iskolájának tanárai javítják a megadott javítókulcs alapján. A javító-
kulcsot a dolgozatokat javító tanár a www.mategye.hu honlapról töltheti le 2019. október 14-én 
18 órától a nevezéshez használt kóddal és jelszóval. 

Az összes dolgozat pontszámát feladatonként a www.mategye.hu honlapon kell rögzíteni 
2019. október 25-ig. A nevezéshez használt kóddal és jelszóval lehet belépni a rögzítéshez. A 
legalább 20 pontot elért dolgozatokat legkésőbb 2019. október 25-ig postára kell adni a Mate-
gye Alapítvány címére (6001 Kecskemét, Pf. 585). A borítékra kérjük, írják rá: Megyei Ma-
tematikaverseny. 

Az a tanuló, akinek pontszáma nem kerül a határidőig rögzítésre, és dolgozata nem kerül ha-
táridőig elküldésre, nem juthat a 2. fordulóba. A dolgozat továbbküldése nem jelent automati-
kus továbbjutást a 2. fordulóba, a továbbjutás feltétele a verseny szervezőbizottsága által 
meghatározott pontszám elérése. 

A 2. fordulóba továbbjutott tanulók névsora 2019. november 11-től megtekinthető a 
www.mategye.hu honlapon, ugyanitt lesznek láthatóak a 2. forduló helyszínei is. 

Kecskemét, 2019. október 3. 

 A verseny Szervezőbizottsága 


