MEGYEI MATEMATIKAVERSENY
2 02 1 -2 02 2. évi kií rá sa
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány a 2021-2022-es tanévben kétfordulós megyei matematikaversenyt rendez
Bács-Kiskun megyében 3-12. évfolyamos,
Baranya megyében 3-12. évfolyamos,
Békés megyében 3-8. évfolyamos,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3-12. évfolyamos,
Csongrád megyében 3-8. évfolyamos,
Fejér megyében 3-12. évfolyamos,
Győr-Moson-Sopron megyében 3-12. évfolyamos,
Hajdú-Bihar megyében 3-8. évfolyamos,
Pest megyében 3-12. évfolyamos,
Tolna megyében 3-12. évfolyamos,
Veszprém megyében 3-12. évfolyamos és
Zala megyében 3-8. évfolyamos tanulóknak.
Az Alapítvány minden megyében társszervezőt kér fel a verseny lebonyolítására.
A verseny célja: Lehetőség biztosítása az iskolák tanulóinak, hogy összemérhessék matematikai
tudásukat a velük egy megyében tanuló diákokkal.
A verseny résztvevői: A versenyen a megyebeli iskolák megfelelő évfolyamra járó tanulói vehetnek részt. Egy iskolából tetszőleges számú versenyző indulhat.
A verseny kategóriái: A verseny 3-4. osztályokban egy, 5-8. osztályokban két (általános iskola
és gimnázium) és 9-12. osztályokban két (gimnázium és technikum) kategóriában kerül kiírásra. (A
középiskolában öt évfolyamos képzésben résztvevő tanulók abban az évfolyamban versenyezhetnek,
amelynek matematika tananyagát tanulják. A 0. évfolyamosok a 9. évfolyamban versenyeznek.)
A verseny lebonyolítása: Az 1. fordulót mindenki saját iskolájában írja meg. A verseny feladatlapjait, a javítókulcsokat a Mategye Alapítvány biztosítja. A dolgozatokat a javítókulcs alapján az
iskola tanárai javítják ki. Az 1. forduló dolgozatainak összesítése alapján kerülnek meghívásra a 2.
fordulóba a versenyzők. A 2. forduló a megyei társszervező által felkért iskolákban kerül lebonyolításra. A 2. forduló dolgozatait a Mategye Alapítvány által felkért szakmai zsűri értékeli.
A verseny részvételi költsége: 1000 Ft/fő, amelyet a nevezés lezárása után kiállított számla alapján
kell kiegyenlíteni. Kérjük, adják meg nevezéskor a számla kiállításához a címet. A számla a benevezett tanulói létszám alapján kerül kiállításra.
Az 1. forduló időpontja:
2022. január 10. (hétfő) 14 óra.
A 2. forduló időpontja:
2022. február 21. (hétfő) 14 óra.
Nevezési határidő: 2021. november 9.
Nevezési cím: www.mategye.hu
Nevezni kizárólag ezen a rendszeren keresztül lehet. (Postán és e-mailen nem.)

A verseny eredményhirdetése: A verseny 2022. márciusában ünnepélyes eredményhirdetéssel és
díjkiosztóval zárul. Az eredményhirdetés helyszínét és időpontját minden megyében a verseny társszervezője határozza meg.
A verseny értékelése: A helyezések a 2. fordulóban elért pontszámok alapján kerülnek megállapításra. A megoldásokat évfolyamonként és kategóriánként külön értékeljük.
A verseny díjazása: A díjazás minden megyében a versenyzők létszámától függ, azt a Mategye
Alapítvány a benevezett tanulók létszáma alapján állapítja meg. A versenyben kategóriánként legfeljebb az első három helyezett kupát kap. Oklevelet és tárgyjutalmat kap az általános iskolai kategória
és 9-12. évfolyamos gimnáziumi kategória legfeljebb első tíz, a 7-8. évfolyamos gimnáziumi kategória és a technikumi kategória legfeljebb első hat helyezettje, az 5-6. évfolyamos gimnáziumi kategória
legfeljebb első három helyezettje. A kategóriák legeredményesebb felkészítő tanárait is díjazásban
részesítjük. Az 5-8. osztályos tanulók általános iskolai és gimnáziumi kategóriáinak legjobbjai részt
vehetnek a IX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen.
A verseny szabályai: A versenyen a feladatok megoldására a 3-4. osztályos tanulóknak 60 perc
(5 feladat), az 5-8. osztályos tanulóknak 90 perc (5 feladat) és a 9-12. osztályos tanulóknak 120 perc
(5 feladat) áll rendelkezésükre. A versenyen a 3-8. évfolyamos tanulók íróeszközön, körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül semmilyen más segédeszközt nem használhatnak. A 9-12. évfolyamos tanulók ezeken kívül függvénytáblázatot és zsebszámológépet használhatnak. Az 1. forduló megoldásaihoz szükséges A/4-es lapokat a tanuló iskolája biztosítja.
A NEVEZÉS módja
Nevezési cím: www.mategye.hu
A belépés a Zrínyi versenyen érvényes
ötjegyű kódszámmal és jelszóval lehetséges.
Amennyiben a kódszám és a jelszó nem áll rendelkezésre,
akkor ezeket e-mailben történt kérésre megküldjük.
A nevezés folyamatosan történhet, a nevezési
határidőig azon minden módosítás megengedett.
További információk a www.mategye.hu oldalon érhetők el.
Kecskemét, 2021. július 1.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak:
a verseny szervezői

