
  

Az alábbi versenyfelhívás csak terv. Jelenleg nem ismerjük még a következő tanév rendjét, 

amelynek függvényében az időpontokat kis mértékben módosíthatjuk. 

 

VERSENYFELHÍVÁS 
 
Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Kedves Kollégák! 

 

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola, korábbi nevén Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) 

a 2016/2017-es tanévben 12. alkalommal hirdeti meg országos matematikaversenyét a 

gimnáziumok és szakgimnáziumok nyelvi előkészítő, a két tanítási nyelvű középiskolák a 

9. évfolyamot megelőző, nyelvi előkészítő évfolyamra járó tanulói, valamint az Arany 

János Tehetséggondozó Programban résztvevő előkészítős (9. évfolyam) tanulók részére. 

A verseny célja, hogy a fenti tanulóknak segítsük a matematika tanulásával kapcsolatos 

versenyszellem, teljesítményorientáltság és érdeklődés ébrentartását. 

A verseny az általános iskola törzsanyagára épül. 

 

Nevezési díj nincs! 
 

A verseny kétfordulós (iskolai háziverseny és országos döntő). 

A tanulók felkészítéséhez jól felhasználhatóak a korábbi évek feladatai, amelyek 

megoldásukkal együtt megtalálhatóak az alábbi címen: 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/cikk/1532 

 

Jelentkezési határidő a versenyre: 2017. február 25. 

 

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lapon e-mail-ben, vagy a 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/urlap/apaczai-mat címen található űrlap kitöltésével. 

A kitöltött jelentkezési lapot a következő e-mail címre kérjük visszaküldeni: 

matekverseny@educentrum.hu 

 

I. forduló  
Helyszíne: a versenyzők iskolája 

Az iskola a feladatlapot e-mailben 2017. február 28-án kapja meg. 

A feladatlapon öt feladat szerepel. A versenyen író- és rajzeszköz, valamint számológép és 

függvénytáblázat használható. 

A dolgozatok megírásának időpontja: 2017. március 1, 14 óra. 

A megoldásra fordítható idő 60 perc. 

A dolgozatokat beszkennelve e-mailben, vagy hagyományos postai úton juttassák el hozzánk. 

A postára adás, illetve az e-mailek elküldésének határideje: 2017. március 2, 24 óra. A 

javítás eredményéről minden iskolát e-mailben tájékoztatunk 2017. március 10-ig. A 

részletes pontozási útmutatót a dolgozatok beérkezése utáni napon e-mailben minden 

résztvevő iskolának elküldjük, ennek felhasználásával a versenyzők feladatonkénti 

pontszámának ismeretében 2017. március 17-ig észrevételezhetik a javítást. A jogorvoslati 

kérelmek elbírálásáról, az első forduló végeredményéről és a döntőbe jutottak névsoráról 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/cikk/1532
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2017. március 22-én e-mailben értesítjük az iskolákat. Az országos döntőbe a legjobb 50 

tanulót hívjuk be.  

Amennyiben a dolgozatokat postán juttatják el hozzánk, akkor az alábbi címet használják: 

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

7632 Pécs, Apáczai körtér 1. 

A borítékra írják rá:  

„Apáczai Matematikaverseny” 

 

Az e-maileket a matekverseny@educentrum.hu címre várjuk. 

 
II. forduló 

A legjobb dolgozatok íróit (50 tanulót) kísérő tanárukkal együtt meghívjuk a pécsi döntőre.  

 

A döntő időpontja: 2017. április 21. 1030–1200  

 

Helye:  

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola (7632 Pécs, Apáczai körtér 1.) 

 

Eredményhirdetés: a verseny után várhatóan 15 órakor. 

 

Az országos döntőn minden résztvevőnek emléklapot adunk. Az első három helyezett 

oklevelet és díjat kap. A versenybizottság további különdíjakat és dicsérő okleveleket is 

adhat. 

 

A döntőbe behívott tanulóknak és iskolánként egy kísérőnek a dolgozatok megírása és az 

eredményhirdetés között ebédet, a dolgozatírás befejezése és az eredményhirdetés között 

tartalmas programot biztosítunk. Előzetes jelzés alapján a versenyt megelőző éjszakán 

korlátozott számban a versenyzőket és a kísérőket kollégiumunkban elszállásoljuk.  

 

További információ: 

 Pintér Lászlótól 

 telefonon: 72/550-620, vagy e-mailben: matekverseny@educentrum.hu 

 

 

Pécs, 2017. január 16. 

 

Üdvözlettel: 

 

 Medgyesi Antal 

 igazgató 
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