
P Á L Y Á Z A T  

A MATEGYE Alapítvány kuratóriuma és a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
Szervezőbizottsága pályázatot hirdet a 2021. évi Zrínyi Ilona Matematika-
versenyen szereplő feladatokra. A pályázat három kategóriában kerül kiírásra. 
Mindegyik kategóriában kilenc feladatból álló tesztes feladatsort kell beküldeni. 
A feladatok között − a zrínyis verseny feladataihoz hasonlóan − 3 könnyű, 3 
közepes és 3 nehéz legyen. 

 

Az I. kategóriában 2-4. osztályosok, 
a II. kategóriában 5-8. osztályosok, 

a III. kategóriában 9-12. osztályosok 

részére összeállított feladatokkal lehet pályázni. 

A pályázat beküldésének határideje: 2020. május 15. 

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálását a MATEGYE Alapítvány 
kuratóriumának felkérése alapján szakmai bírálóbizottság végzi 2020. 
szeptember 10-ig. 

A pályázat díjazása (kategóriánként): I. díj 40.000 Ft 
 II. díj 30.000 Ft 
 III. díj 20.000 Ft 

Pályázati feltételek: A pályázaton 18. életévüket betöltött személyek vehetnek 
részt. A pályázat jeligés, pályázni csak a MATEGYE Alapítványtól kapott 
pályázati űrlap kitöltésével lehet. Egy pályázó több kategóriában, illetve egy 
kategóriában több feladatsorral is pályázhat, de minden egyes pályázati 
kategóriában legfeljebb 3 feladatsorral. Pályázni csak máshol meg nem jelent 
feladatokkal, feladatsorokkal lehet. 

A 2021. évi verseny feladatsoraiban szereplő feladatok után a MATEGYE 
Alapítvány szerzői jogdíjat fizet. (A szerzői jogdíjak kifizetése 2021. május 30-
ig történik.) 

A pályázatról részletes felvilágosítás és pályázati űrlap kérhető: 

M AT E GY E ALAPÍ T VÁN Y 
6001 Kecskemét, Pf. 585 

Tel.: (76) 483-047 

 
 



Egyéb tudnivalók 

 A pályázatot csak gépelve − 12 pontos, Times New Roman betűtípussal − 

1 db nyomtatott formában kérjük levélben elküldeni címünkre. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

♦ a feladatok tesztes megfogalmazását és a lehetséges válaszokat (A, B, 

C, D és E), 

♦ a feladatokhoz kapcsolódó méretarányos rajzokat, 

♦ a megoldókulcsot, 

♦ az elbírálás megkönnyítése érdekében néhány mondatban a feladatok 

ötletes, esetleg tesztes megoldásvázlatát. 

 A pályázat jeligés, ezért a pályázati űrlapo(ka)t kisméretű boríték(ok)ban 

kell elhelyezni, majd ezt leragasztva a pályázati anyaggal együtt egy nagyobb 

méretű borítékban kérjük címünkre elküldeni. 

 A pályázat eredményéről minden pályázót levélben értesítünk. 

 A pályázatra egyének és közösségek is pályázhatnak. Több pályázó esetén 

a pályázó nevénél mindegyikük nevét kérjük feltüntetni, a címnél csak annak a 

címét, akinek a pályázat eredményét megküldjük. 

 A pályázat bírálóbizottsága fenntartja magának a jogot, hogy nem 

megfelelő színvonalú pályázatok esetén bizonyos díjakat ne adjon ki. 

 Ha egy pályázó több kategóriában, vagy egy kategóriában több 

feladatsorral is pályázik, akkor mindegyik pályázati anyaghoz külön űrlapot kell 

kitölteni. 

 
 
 
 


