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 2018/2019‐es
tanévben meghirdeti a

XI. 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: 2019. január 18. (péntek)
Minden intézmény tetszőleges számú tanulót nevezhet.

A megyei fordulóra a nevezés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha:


a nevezni kívánt tanulókat a mellékelve megküldött adatbekérő táblázatban
(kategóriánként külön fülön) rögzítették és a tanuló aláírt adatkezelési
hozzájáruló
nyilatkozatát
PDF
formátumban
megküldték
a katona.agnes@oh.gov.hu e-mail címre 2019. január 18-ig.



a tanuló aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának eredeti példánya és a
(névvel, pontos osztálymegjelöléssel, a felkészítő tanár nevével és az iskola
pecsétjével ellátott) kitöltött feladatlapja határidőben (2019. február 1-ig) postai
úton feladásra kerül a megadott címre.

A verseny időpontja: 2019. január 28. (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 az adatbekérő táblázat megküldésével egyidőben 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
(Katona Ágnes részére)
5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.
(Postabélyegző: 2019. február 1.)
A borítékra kérjük ráírni: „Matematika verseny”
Nevezési díj: nincs
Az eredmények közzétételének ideje és módja: A verseny eredményét a www.bolyaibekes.hu és a
www.oktatas.hu/kozneveles/pok/bekescsaba honlapokon tesszük közzé, 2019. március 31‐ig.
Díjazás: Kategóriánként az 1‐3. helyezett tanulók és felkészítő tanáraik elismerésben 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
Katona Ágnes; Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ, 5600 Békéscsaba, Kiss E. u. 3.;
Tel.: 66/530‐214; e‐mail: katona.agnes@oh.gov.hu

