
Internetes Matematikaverseny 
kiírása 

A matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány a 2017/2018-as 
tanévben nyolcfordulós internetes matematikaversenyt rendez. 

A verseny célja: A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított 
feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget 
szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 3-8. osztályos tanulói internetes verseny keretében 
összemérhessék matematikai tudásukat. 

A verseny résztvevői: A versenyen az iskolák 3-8. osztályos tanulói vehetnek részt. Egy 
iskolából tetszőleges számú versenyző indulhat. A versenyeken a határainkon túl élő 
magyarul tudó diákok is részt vehetnek. 

Nevezési határidő: A versenyre folyamatosan lehet nevezni. Részt venni csak a nevezés után 
véget érő fordulókban lehet. 

Nevezési cím: www.mategye.hu 

Nevezni csak az iskola tudja a tanulóit a Zrínyi versenyen használt belépési kódjával és 
jelszavával. Iskolán kívüli egyéni nevezésre nincs lehetőség. 

A fordulók időpontja: 
 Feladatok kitűzése Beadási határidő 
1. forduló 2017. szeptember 12. (kedd) 15 óra 2017. október 9. 
2. forduló 2017. október 10. (kedd) 15 óra 2017. november 6. 
3. forduló 2017. november 7. (kedd) 15 óra 2017. december 4. 
4. forduló 2017. december 5. (kedd) 15 óra 2018. január 1. 
5. forduló 2018. január 2. (kedd) 15 óra 2018. január 29. 
6. forduló 2018. január 30. (kedd) 15 óra 2018. február 26. 
7. forduló 2018. február 27. (kedd) 15 óra 2018. március 26. 
8. forduló 2018. április 7. (szombat) 9 óra 2018. április 27. 

A verseny értékelése: A megoldásokat évfolyamonként külön értékeljük. Minden helyesen 
megoldott feladat 5 pontot, az üresen hagyott vagy rontott válaszok 0 pontot érnek. A 7. és 8. 
fordulóban mérjük az időt a forduló feladatainak kitűzésétől az utolsó módosításig. Ha valaki 
a 7. vagy 8. forduló egyetlen feladatát sem oldja meg, akkor az adott fordulóban az ő ideje a 
forduló hosszával egyezik meg. Egyenlő pontszám esetén az ér el jobb helyezést, akinek a 7. 
és 8. fordulóban mért idejének összege kisebb. Ha ez is megegyezik, akkor azonos helyezést 
érnek el a versenyzők. 

A verseny díjazása: Évfolyamonként a verseny első tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat 
kap. A legeredményesebb versenyzők listáját a Mategye Alapítvány honlapján 
megjelentetjük. 

A verseny részvételi költsége: A versenyen való részvétel térítésmentes. 

Figyelem! A megoldások beküldése során fellépő technikai hibák miatt reklamációt nem 
fogadunk el, ezért kérjük, hogy a megoldásokat időben küldjék el! A határidő lejárta előtt 
kérjük, hogy ellenőrizzék le a megoldások rögzítését! (Ezt úgy tehetik meg, hogy kilépés után 
újra bejelentkeznek. Ha ekkor látszanak a megadott megoldások, akkor azok rögzítésre 
kerültek.) A fordulók megoldásának utólagos beküldésére nincs lehetőség. 

Kecskemét, 2017. augusztus 31. 

Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak: 
a verseny szervezői 


