TÁJÉKOZTATÓ
Csomag tartalma (kérjük ellenőrizni):
-

közepes fehér boríték vagy borítékok, benne a feladatsorokkal (csak a verseny napján 14
órakor lehet felnyitni);
nagy fehér boríték vagy borítékok, benne a benevezett tanulók névre szóló kódlapjaival és
emléklapjaival;
piros-fehér toll(ak) csak pedagógus(ok)nak;
kék-fehér tollak benevezett tanulóknak és pedagógus(ok)nak;
könyv(ek) pedagógus(ok)nak.

Előkészítés:
- A benevezett tanulók kódlapjainak ellenőrzése:
Kizárólag az általunk kiállított kódlapot kitöltve lehet versenyezni. A kódlapokat tilos
fénymásolni, a fénymásolt kódlapokat nem értékeljük.
Ha a kódlapon nem megfelelő a tanuló évfolyama, akkor ezt ne javítsák, hanem minél előbb
jelezzék a MATEGYE Alapítványnak!
Ha a tanuló egyéb adata nem jó (név, felkészítő tanár), akkor ezt nem kell nekünk jelezni, elég
jól láthatóan, olvashatóan a kódlapon kijavítani.
Ha valaki nem tud részt venni a versenyen, akkor helyette azonos évfolyamról más tanuló
indulhat. Ebben az esetben elég a kódlapon javítani a nevet, esetleg a felkészítő tanár nevét.
Tehát ezt sem kell nekünk jelezni.
- Nagyobb létszámú versenyző esetén célszerű terembeosztást és ülésrendet készíteni.
A versenyen egymás mellett azonos évfolyamú tanuló nem ülhet.
Az ülésrend készítésénél (a tanulók leültetésénél) a járványügyi óvintézkedéseket legyenek
szívesek figyelembe venni.
- Nagyobb létszámú versenyző esetén a gyorsabb kioszthatóság érdekében célszerű előre sorba rakni
a kódlapokat termenként az elkészített ülésrend szerint.
- Kérjük készítsenek elő A/4-es fénymásolópapírt piszkozatnak (2-4. osztály 1 db, 5-6. osztály 2 db,
7-12. osztály 3 db)
- Kérjük, hogy előre tájékoztassák a versenyzőket
verseny időtartamáról:
2-4. évfolyam
5-6. évfolyam
7-12. évfolyam

a verseny szabályairól (www.mategye.hu) és a
60 perc
75 perc
90 perc

- A versenyzőkkel már a verseny előtti napokban ismertetni lehet a verseny előtt felolvasandó
tanácsokat, információkat (lásd lentebb).
Lebonyolítás:
- A verseny időpontja: 2021. május 12. (szerda) 14 óra (A versenyt más időpontban
megrendezni nem lehet.)
- Az előre elkészített ülésrendnek megfelelően tegyék ki az asztalokra a névre szóló kódlapokat, az
A/4-es lapokat, az emléklapokat és egy kék-fehér színű Zrínyi Ilona Matematikaverseny feliratú
tollat.
- A verseny előtt lehetőleg 10-15 perccel minden versenyző foglalja el a helyét.
- Legyenek szívesek felolvasni a versenyzőknek a verseny előtti percekben az alábbi szöveget:

Kedves versenyzők!
Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a verseny előtti percekben!
Mielőtt hozzáfognátok a feladatok megoldásához, hallgassatok meg néhány tudnivalót, tanácsot!
A versenyen papír, toll használható, más segédeszköz nem.
A kódlap kitöltésekor vigyázzatok, hogy az X-et a válasz betűjelének megfelelő négyzetbe, sötétkék
vagy fekete tollal, vastagon, jól láthatóan írjátok! Ezen már ne javítsatok, még fehér javítófestékkel
sem, mert minden javítást rossz válasznak veszünk! Ha egy feladatra nem akartok válaszolni, annak a
négyzeteit a kódlapon feltétlenül hagyjátok üresen!
A kódlap jobb felső sarkában található nyolcjegyű számmal nézhetitek meg az eredményeteket a
www.mategye.hu oldalon várhatóan 2021. május 21-től. (Ez a szám az emléklapon is megtalálható.)
Ha még nem tettétek meg, kapcsoljátok ki a telefonotokat!
A versenyhez sok sikert kívánunk!
A verseny szervezői
- 14 órakor lehet kinyitni a feladatsoros borítékot, és kiosztani a versenyzőknek!
- A feladatlapok kiosztása után hívják fel a versenyzők figyelmét, hogy ellenőrizzék,
évfolyamuknak megfelelő feladatlapot kaptak-e!
- A gyerekek számára semmiféle segítséget nem szabad nyújtani.
- Kérjük, hogy különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a versenyzők íróeszközön kívül semmilyen
más segédeszközt (vonalzót, körzőt, számológépet, javító festéket, telefont, stb.) ne használjanak!
- Ügyeljenek a teremben a nyugodt körülményekre és a verseny tisztaságára!
- Fontosnak tartjuk, hogy járkálással, a gyerekek feladatlapjainak nézegetésével, és a hátralévő idő
bemondogatásával ne zavarják a versenyzőket.
- A versenyidő lejárta előtt 10 perccel kérjük figyelmeztessék a gyerekeket, hogy még 10 perc van
hátra! Az egységesség miatt más időpontban TILOS a gyermekeket figyelmeztetni a még hátra
lévő időről.
- A verseny végén szedjék össze a kódlapokat (üreseket is), majd helyezzék el az általunk
megcímzett nagy fehér borítékban! Fontos, hogy a kódlapokat ne hajtsák össze!
- A kódlapokat vagy ebben a fehér borítékban, vagy a fehér borítéko(ka)t egy nagy barna borítékba
téve (több fehér boríték vagy sok kódlap esetén így célszerű) küldjék vissza.
- A kecskeméti iskolák a verseny napján 17 óráig behozhatják a dolgozatokat az alapítványhoz.
- A piszkozatlapot és a feladatlapot hazavihetik a tanulók.
- A megírt dolgozatok visszaküldése:
- A kódlapokat vagy közvetlenül a verseny után (ahol ezt a posta nyitva tartása lehetővé teszi),
vagy másnap megfelelő biztosítással adják fel (a borítékon jól látható legyen a
postabélyegző dátuma) az alábbi címre:
MATEGYE Alapítvány 6001 Kecskemét, Pf. 585
- A későbbi időpontban feladott dolgozatokat nem értékeljük.
- Azokért a dolgozatokért, amelyek nem érkeznek meg, felelősséget nem vállalunk.
Értékelés: a MATEGYE Alapítvány végzi a kódlapok visszaérkezése után.
- Feladatokkal és megoldókulcsokkal reklamációt 2021. május 18-án 14 óráig lehet benyújtani emailben. A megoldókulcsok 2021. május 14-én 17 órakor kerülnek fel honlapunkra.
- A tanulók az elért pontszámukat az összes kódlap kijavítása után tekinthetik meg honlapunkon.
- A versenyzők elért pontszámai várhatóan 2021. május 21-én kerülnek fel honlapunkra.
- Az eredményekkel kapcsolatban reklamáció várhatóan május 25-én 14 óráig lehetséges.
- A döntőbe jutott tanulók névsorát a helyszínekkel és ülésrendekkel együtt várhatóan 2021.
május 28-tól láthatják a honlapon.
- A javítás függ a kódlapok postai beérkezésétől, ezért az elért pontszámokkal kapcsolatos
reklamáció időpontja változhat. Rendszeresen tájékoztatást közlünk a javítás állásáról és a
reklamáció időpontjáról, ezért kérjük figyeljék honlapunkat.
Segítségüket köszönjük: a verseny szervezői

