VERSENYFELHÍVÁS
Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja, a Bolyai János Matematikai Társulat
Békés Megyei Tagozata és a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium a MTA SZAB Békés
Megyei Testületének Matematika Tudományos Műhelye szakmai támogatásával a 2017/2018-as
tanévben meghirdeti a jubileumi,

X. Békés Megyei Középiskolai Matematikaversenyt.
A verseny célja: A középiskolás tehetséges diákoknak versenyzési lehetőséget biztosítani
matematikából a hagyományos (kifejtős) típusú feladatokon keresztül.
A versenyzőknek 5 feladatból álló, „kifejtős” feladatokat tartalmazó feladatsort kell megoldani 180
perc alatt. A verseny írásbeli, egyfordulós.
A versenyen használható eszközök: bármilyen függvénytáblázat, zsebszámológép, író- és rajzeszköz,
melyet a tanuló saját maga biztosít.
A verseny kategóriái: A versenyre jelentkező középiskolás diákok évfolyamonként, iskolatípustól
függetlenül versenyeznek az alábbi kategóriákban:
I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a 10. évf. nyelvi előkészítő tanulói
II. kategória: 10. évfolyamos tanulók és a 11. évf. nyelvi előkészítő tanulói
III. kategória: 11. évfolyamos tanulók és a 12. évf. nyelvi előkészítő tanulói
IV. kategória: 12. évfolyamos tanulók és a 13. évf. nyelvi előkészítő tanulói
Szakközépiskolák tanulói abban a kategóriában indulhatnak, amelyik kategória tananyagát tanulják.
Jelentkezési határidő: 2018. január 19. (péntek)
Jelentkezés módja: Minden intézmény tetszőleges számú tanulót nevezhet. Nevezéseket az alábbi
linken keresztül fogadjuk: matekverseny_nevezes
A verseny időpontja: 2018. január 29. (hétfő) 14.00-17.00 óra.
A verseny helyszíne: Minden tanuló saját intézményében írja meg a versenydolgozatát az érettségi
vizsgaszabályzat szerint. Amennyiben az intézmény nem tudja a versenyző számára biztosítani a
helyszínt, úgy azt a jelentkezéssel egyidőben a jelentkezési lapon kérjük jelezni! Ezen intézmények
diákjai egy másik iskolában fogják a versenydolgozatot megírni.
A versenyzők által megírt feladatlapokat az iskolák a forduló hetének végéig továbbítják az alábbi
címre: Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ, 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3. (Baukó Tiborné részére)
(Postabélyegző: 2018. február 2.)
Nevezési díj: nincs
Az eredmények közzétételének ideje és módja: A verseny eredményét a www.bolyaibakes.hu és a
www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba honlapokon tesszük közzé, 2018. március 31-ig.
Díjazás: Kategóriánként az 1-3. helyezett tanulók és felkészítő tanáraik oklevélben, könyvjutalomban
részesülnek.
A szervezők elérhetősége:
Marczis György, Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, 5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 56.; Tel.: 20/380-9365; e-mail: marczisgy@t-online.hu
Baukó Tiborné; Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u.
3.; Tel.: 66/530-213; e-mail: bauko.tiborne@oh.gov.hu

