Tájékoztató a Zrínyi versenyre nevezők Online gyakorlási lehetőségéről

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány a 2020/2021-es
tanévben a Zrínyi Tehetséggondozó Program részeként gyakorlási lehetőséget biztosít a Zrínyi
Ilona Matematikaverseny nevezőinek. Ennek keretében előre meghirdetett időpontokban
egyegy korábbi versenyen kitűzött feladatsor megoldásának lehetőségét biztosítja online
formában.
Ennek igénybevételéhez a versenyzőnek a nevezéskor kapott nyolcjegyű azonosítóra van
szüksége. Ezt a nevező tanár a nevezési rendszerbe belépve a nevezők listájában találja. Kérjük
az iskola tanárait, hogy ezt a számot a versenyzőknek osszák ki. (Telefonon és e-mail-ben ezt a
számot a Mategye Alapítvány a visszaélések elkerülése miatt nem adhatja ki.)
Belépni a zrinyi.mategye.hu oldalon lehet a nyolcjegyű azonosító és a versenyző nevének
megadásával. Fontos, hogy a rendszer csak azt a nevet fogadja el, amit a pedagógus a Zrínyi
versenyre való nevezés során megadott, még akkor is, ha elírás történt.
Az 1. forduló időpontja: 2020. november 21. szombat 9:00-11:00.
(Ha valaki lemaradt az 1. fordulóról, a többi fordulóba bekapcsolódhat!)
Belépés után a versenyző a meghatározott időpontban elindíthatja a kitűzött feladatsort. Ez a
feladatsor a versenyző nevezésekor megadott évfolyamának megfelelő. A megoldásra
rendelkezésre álló idő ugyanannyi, mint a Zrínyi versenyen (2-4. osztály 60 perc, 5-6. osztály
75 perc, 7-12. osztály 90 perc). A feladatok között váltani az „Előző” és a „Következő” gombbal
lehet. Az utolsó feladat válaszának bejelölése után a „Következő” gombra kattintva megjelenik
a „Végeztél a feladatsorral!” felirat. Ez azt jelenti, hogy a feladatsor kitöltése sikeres volt és
beadásra került. Figyelem! A beadás után a megoldás már nem módosítható. (Ha valaki
technikai hiba miatt (lefagyás) ismét bejelentkezik, akkor (szándékaink szerint) az utoljára
megtekintett feladat kivételével a többi megoldást nem kell újra bevinnie, mert a rendszer
megőrzi azokat.)
A gyakorlás időtartama:
A verseny 9:00 és 11:00 között írható meg. Ez azt jelenti, hogy ezen időpontok között bármikor
elkezdhető, de 11 órakor a rendszer lezár. (Ha pl. egy 3. osztályos versenyző 9:17-kor kezd,
akkor 10:17-ig dolgozhat, ha azonban 10:17-kor kezdi, befejeznie akkor is 11:00-ig kell.)
11:15-től elérhetőek a megoldás-videók és leírások. A 2-7. évfolyamon videó, a 8-12.
évfolyamon szöveges megoldás lesz látható.
A pontszám meghatározása a Zrínyi verseny pontozása szerint történik.
Az elért helyezés és az indulók száma 12:30-tól lesz látható.

Reméljük, hogy a rendszerünk bírni fogja a terhelést.
Segítő szándékú észrevételeket szívesen fogadunk! :)
Sok sikert, hasznos időtöltést kívánunk!

