
Internetes Matematikaverseny
kiÌr·sa

A matematik·ban TehetsÈges GyermekekÈrt (MATEGYE) AlapÌtv·ny a 2016/2017-es
tanÈvben nyolcfordulÛs internetes matematikaversenyt rendez.

A verseny cÈlja: A verseny elsődleges cÈlja a matematika nÈpszerűsÌtÈse. Az ˆssze·llÌtott
feladatsorokkal elsősorban a tanulÛk logikus gondolkod·s·t kÌv·njuk mÈrni. LehetősÈget
szeretnÈnk biztosÌtani arra, hogy az iskol·k 3-8. oszt·lyos tanulÛi internetes verseny keretÈben
ˆsszemÈrhessÈk matematikai tud·sukat.

A verseny rÈsztvevői: A versenyen az iskol·k 3-8. oszt·lyos tanulÛi vehetnek rÈszt. Egy
iskol·bÛl tetszőleges sz·m˙ versenyző indulhat. A versenyeken a hat·rainkon t˙l Èlő
magyarul tudÛ di·kok is rÈszt vehetnek.

NevezÈsi hat·ridő: A versenyre folyamatosan lehet nevezni. RÈszt venni csak a nevezÈs ut·n
vÈget Èrő fordulÛkban lehet.

NevezÈsi cÌm: www.mategye.hu

Nevezni csak az iskola tudja a tanulÛit a ZrÌnyi versenyen haszn·lt belÈpÈsi kÛdj·val Ès
jelszav·val. Iskol·n kÌv¸li egyÈni nevezÈsre nincs lehetősÈg.

A fordulÛk időpontja:
Feladatok kitűzÈse Bead·si hat·ridő

1. fordulÛ 2016. szeptember 13. (kedd) 15 Ûra 2016. oktÛber 10.
2. fordulÛ 2016. oktÛber 11. (kedd) 15 Ûra 2016. oktÛber 31.
3. fordulÛ 2016. november 1. (kedd) 15 Ûra 2016. november 28.
4. fordulÛ 2016. november 29. (kedd) 15 Ûra 2017. janu·r 2.
5. fordulÛ 2017. janu·r 3. (kedd) 15 Ûra 2017. janu·r 30.
6. fordulÛ 2017. janu·r 31. (kedd) 15 Ûra 2017. febru·r 28.
7. fordulÛ 2017. m·rcius 1. (szerda) 15 Ûra 2017. m·rcius 31.
8. fordulÛ 2017. ·prilis 1. (szombat) 9 Ûra 2017. ·prilis 28.

A verseny ÈrtÈkelÈse: A megold·sokat ÈvfolyamonkÈnt k¸lˆn ÈrtÈkelj¸k. Minden helyesen
megoldott feladat 5 pontot, az ¸resen hagyott vagy rontott v·laszok 0 pontot Èrnek. A 7. Ès 8.
fordulÛban mÈrj¸k az időt a fordulÛ feladatainak kitűzÈsÈtől az utolsÛ mÛdosÌt·sig. Ha valaki
a 7. vagy 8. fordulÛ egyetlen feladat·t sem oldja meg, akkor az adott fordulÛban az ő ideje a
fordulÛ hossz·val egyezik meg. Egyenlő pontsz·m esetÈn az Èr el jobb helyezÈst, akinek a 7.
Ès 8. fordulÛban mÈrt idejÈnek ˆsszege kisebb. Ha ez is megegyezik, akkor azonos helyezÈst
Èrnek el a versenyzők.

A verseny dÌjaz·sa: …vfolyamonkÈnt a verseny első tÌz helyezettje oklevelet Ès t·rgyjutalmat
kap. A legeredmÈnyesebb versenyzők list·j·t a Mategye AlapÌtv·ny honlapj·n
megjelentetj¸k.

A verseny rÈszvÈteli kˆltsÈge: A versenyen valÛ rÈszvÈtel tÈrÌtÈsmentes.

Figyelem! A megold·sok bek¸ldÈse sor·n fellÈpő technikai hib·k miatt reklam·ciÛt nem
fogadunk el, ezÈrt kÈrj¸k, hogy a megold·sokat időben k¸ldjÈk el! A hat·ridő lej·rta előtt
kÈrj¸k, hogy ellenőrizzÈk le a megold·sok rˆgzÌtÈsÈt! (Ezt ˙gy tehetik meg, hogy kilÈpÈs ut·n
˙jra bejelentkeznek. Ha ekkor l·tszanak a megadott megold·sok, akkor azok rˆgzÌtÈsre
ker¸ltek.) A fordulÛk megold·s·nak utÛlagos bek¸ldÈsÈre nincs lehetősÈg.

KecskemÈt, 2016. j˙nius 21.

Mindenkinek eredmÈnyes versenyzÈst kÌv·nnak:
a verseny szervezői


