
XXXIII. ZRÍNYI  ILONA  MATEMATIKAVERSENY 

k i í r á s a  

Módosítva: 2022.02.11. – A módosítások pirossal szerepelnek. 

 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is meg-

rendezi az ettől a tanévtől háromfordulós (iskolai, területi, országos) Zrínyi Ilona Matemati-

kaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolítjuk le a lentebb ismertetett szabályok szerint. 

A verseny célja:  A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított fel-

adatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeret-

nénk biztosítani arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tu-

dásukat. 

A verseny résztvevői:  A versenyen az iskolák 2-12. osztályos tanulói vehetnek részt, egy isko-

lából legalább 3 tanuló. (A 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok között indulhatnak. A 

későbbiekben ezek a tanulók azon az évfolyamon versenyezhetnek, melynek matematika tan-

anyagát tanulják.) 

A verseny kategóriái: A verseny a 2-8. osztályos versenyzők számára egy kategóriában, a 9-12. 

osztályos versenyzők számára két kategóriában (gimnázium és technikum) kerül megrendezés-

re. 

Az 1. forduló (iskolai) időpontja:  2021. november 29. 14 óra. (Erdély és Kárpátalja 15 óra) 

Az 1. forduló (iskolai) helyszínei:  a nevező iskolája 

A 2. forduló (területi) időpontja:  2022. március 7. 14 óra. (Erdély és Kárpátalja 15 óra) 

A 2. forduló (területi) helyszínei:  a nevező iskolája (az első fordulóhoz hasonlóan lebonyolítva) 

A döntő időpontja:  később kerül kijelölésre 

A döntő helyszíne:  később kerül kijelölésre 

Nevezési határidő:  2021. november 4. 

Nevezési cím:  www.mategye.hu (Nevezni kizárólag ezen a rendszeren keresztül lehet.) A ne-

vezés a tanuló iskoláján keresztül lehetséges. A belépés az iskola ötjegyű kódszámával és jel-

szavával történik. Amennyiben a kódszám és a jelszó nem áll rendelkezésre, akkor az iskola hi-

vatalos e-mail címéről küldött kérésre e-mailben elküldjük. Nevezéskor az iskola típusát (álta-

lános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos, négyosztályos gimnázium vagy technikum) meg kell 

adni. Ha több típust is megjelöltek, akkor minden tanuló rögzítésekor meg kell adni a tanuló 

neve mellett azt az iskolatípust, amelyikbe a tanuló jár. A versenyen csak azok a tanulók vehet-

nek részt, akiknek a nevezési díja befizetésre került. 

A verseny részvételi költsége: a magyarországi versenyzőknek 1500 Ft/fő. A nevezések lezárá-

sát követően a fizetendő nevezési díjakról elektronikus számlát küldünk. (A számla a beneve-

zett létszám alapján kerül kiállításra.) Ennek megérkezése után kérjük a nevezési díjat a meg-

adott számlaszámra átutalni vagy a számlára befizetni. A határon túli versenyzők nevezési díja 

1000 Ft/fő. A versenyen helyszíni nevezésre nincs lehetőség, csak az általunk elkészített kódla-

pokat lehet kitölteni. A befizetett részvételi költséget visszafizetni nem tudjuk. Ha valaki beteg-

ség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a versenyen, akkor helyette ugyanabból az iskolá-

ból, azonos évfolyamról és azonos kategóriában más indulhat. Ekkor a nevet és az egyéb ada-

tokat a kódlapon javítani kell. 

Kecskemét, 2022. február 11. 

Mindenkinek eredményes versenyzést kívánnak: 

a verseny szervezői 


