2081 Piliscsaba, Béla király útja 72.
Tel.: 06-26-375-322
Fax: 06-26-375-020

Páduai Szent Antal
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola

VERSENYKIÍRÁS
Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye
2020/21. tanévben.
Kedves Kollégák!
Ebben a tanévben is szeretnénk megrendezni a katolikus iskolák matematika versenyét az általános iskolák és a 6
ill. 8 osztályos gimnáziumokban a 4 – 8. évfolyamon tanulók számára. A sikeres rendezés érdekében fordulunk
most Önökhöz.
Az alábbiakban szeretném ismertetni a verseny, most már hagyományos struktúráját időrend szerint:
1. forduló: feleletválasztós feladatok
Időpont: 2020. november 18. 14.00 óra
Helyszín: saját iskola
A tanulók munkáit az írató tanárok a megküldött megoldókulcs alapján javítják és a megfelelő (50%)
ponthatárt elért tanulók dolgozatait küldik el az iskolánkba regisztrálásra.
2. forduló: kidolgozandó feladatok
Időpont: 2021. január 27. 14.00 óra
Helyszín: saját iskola
A tanulók munkáit az írató tanárok javítják a megküldött megoldókulcs alapján és a második fordulóba
jutott tanulók dolgozatait küldik el az iskolánkba. Kategóriánként a 10 legtöbb pontot elért tanuló kerül a
döntőbe. Prioritás: 1. Második fordulóban elért pontszám 2. Első fordulóban elért pontszám
Döntő: vegyes logikai feladatok
Időpont: 2021. március 27.
Helyszín: Páduai Szent Antal Iskola, Piliscsaba
A tanulók munkáit a helyszínen értékeljük, ezután helyben kerül sor az eredményhirdetésre. Kategóriánként
az első három helyezett külön könyvjutalomban részesül.
Kategóriák: 4 A ; 5 A ; 6 A ; 7.A (általános iskolai) és 7.G (gimnáziumi), valamint 8.A (általános iskolai)
és 8.G (gimnáziumi), azaz összesen 7 kategória.
Az elmúlt években nagy segítséget jelentett számomra a kedves kollégák készséges munkája, amit ezúton is
köszönök. Idén is köszönettel veszem ezeket a felajánlásokat. A feladatlapokat elektronikus úton juttatjuk el
az iskolákba a KAPI –ban regisztrált címlista alapján.
A verseny idén is térítésmentes, jelentkezni külön nem szükséges, de a részvételi szándékot kérjük jelezze
az alább megadott email címen. Az első forduló feladatlapjait november elején, kb. egy héttel a verseny előtt
juttatjuk el az iskolákhoz.
Nem kötelező, de, ha lehet, visszajelzést kérünk az indulási szándékot illetően!
Elérhetőség:
- az iskola postacímén (Szent Antal Iskola 2081 Piliscsaba, Béla kir. út 72.)
- titkarsag@paduai.hu vagy mocsary.dezso3@gmail.com

tel: 06-26- 375322

Piliscsaba, 2020.szeptember 5.
Berthóty László
Igazgató

Mocsáry Dezső
verseny szervező

