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2. A verseny célja:
A matematika iránti érdeklődés felkeltése és elmélyítése. A tehetséges tanulók kiválasztása,
saját maguk és környezetük motiválása képességeik kibontakoztatására. A tantervi törzsanyagra
épülő ismeretek felhasználása mellett, sajátos látásmódot kívánó feladatok megoldása. A
kreativitás, a problémaérzékenység és problémamegoldó gondolkodás, a pontos, kitartó,
fegyelmezett munkavégzésre való képesség fejlesztése.
1.

3. A verseny kategóriái:
Évfolyamok szerint: 9-12. évfolyam
Azaz összesen 4 kategória.
4. A verseny jellege, fordulói, feladatok:
1.
forduló: a tantervi törzsanyagra épülő 30 feladatból álló feleletválasztós
feladatsor.
Időpont: 2022. november 23. 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 elküldik a versenyt lebonyolító
iskolába regisztrálásra.
2.
forduló: nyílt végű feladatból álló feladatsor, mely az adott évfolyam
követelményszintjének megfelelő. A feladatok egy részének megoldása általában elvárható a
jeles szintű tanulóktól, a többi feladat a tehetséges diákok számára készül, nagyfokú
kreativitást, tág látókört és elmélyült gondolkodást kíván.
Időpont: 2023. január 25. 14.00
Helyszín: saját iskola
A tanulók munkáit az írató tanárok javítják a megküldött megoldókulcs alapján és a második
fordulóba jutott tanulók dolgozatait küldik el a versenyt lebonyolító iskolába.
Kategóriánként a 10 legtöbb pontot elért tanuló kerül a döntőbe, elsősorban a második
fordulóban nyújtott teljesítménye alapján. Holtverseny esetén az 1. fordulóban elért
magasabb pontszám alapján történik a döntés. Amennyiben ez a pontszám is egyezik, vagy
csak 1-2 pont az eltérés, úgy mindegyik versenyző meghívást kap a döntőbe.
Döntő: nyílt végű feladatokból álló, sajátos gondolkodást igénylő feladatsor.
Időpont: 2023. március 31.
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A tanulók munkáit a zsűri a helyszínen értékeli, ezután helyben kerül sor az
eredményhirdetésre.

5. A nevezés módja:
A minden katolikus iskolába e-mailben eljuttatott első forduló feladatsorának megfelelő
szintű (legalább 50 %-os) megoldása és postázása.
Postacím: Szent György Görögkatolikus Általános Iskola (4600 Kisvárda, Várday
István út 19.)
Nevezési díj: nincs
A versenyre katolikus iskolák diákjai jelentkezhetnek.
6. A verseny témája, ismeretanyaga:
Az adott évfolyamig tanult matematika tantárgy tananyaga.
7. Díjazás:
A döntő minden résztvevője könyvjutalmat és emléklapot kap.
Az első három helyezett (évfolyamonként és kategóriánként) magasabb értékű
könyvjutalomban részesül. A felkészítő tanáruk emléklapot kap.
8. A verseny meghirdetője:
Katolikus Pedagógiai Intézet,
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Honlap: www.katped.hu
9. A verseny lebonyolítója:
Szent György Görögkatolikus Általános Iskola, 4600 Kisvárda, Várday István út 19.
Szervező tanár: Jenei Miklós
Telefon: 06-45-420-045
E-mail cím: szlkkverseny@gmail.com
A kiírás és az eredmények közzététele a www.katped.hu honlapon. történik.
A döntőbe jutó tanulók e-mail-ben is kapnak meghívót.
10. Megjegyzés:
A döntő helyszíne és a lebonyolítás módja az aktuális jogszabályi környezetnek megfelelően
változhat.
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