Matematikaverseny 2020
A Hatvani Bajza József Gimnázium az idei tanévben is megszervezi a szokásos
matematikaversenyét az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói számára. A
vírushelyzet miatt az idén a versenyt ONLINE formában szervezzük.
A verseny feladatai a központi írásbeli felvételihez hasonló jellegűek és nehézségűek.
A versenyre való gyakorlás, a versenyen kitűzött feladatok megoldása és azok áttekinthető
leírása egyben jó felkészülési lehetőség a központi írásbeli felvételi megírásához.
A verseny kétfordulós.
Az I. forduló 2020. november 16-én 1530-1630-ig lesz,
a II. forduló lebonyolítására 2020. december 08-án 1430 -1530-ig kerül sor.
A dolgozat megírásához mindkét fordulóban 60 perc áll a versenyzők rendelkezésére. A
feladatsor elérhetőségét a nevezéskor megadott e-mail címre küldjük el a verseny kezdete előtt
fél órával. A feladatsor csak a verseny ideje alatt érhető el. A nevezéshez és a feladatsorok
eléréséhez is szükség lesz egy google-fiókra, amibe a versenyző be tud jelentkezni. Az adott
fiókból egyszer küldhetők el a válaszok.
Az első forduló feladatsora a versenyző választása, illetve lehetőségei szerint otthon, vagy az
iskolában is megoldható. Kérjük az iskolákat, hogy biztosítsanak lehetőséget azoknak a
tanulóknak, akik otthonról nem tudnának részt venni a versenyen, hogy az iskola számítógépeit
használhassák az első forduló ideje alatt.
A második fordulóba, az évfolyamonként legjobb eredményt elért 20-20 versenyző jut tovább.
Az online feladatokat a saját iskolájukban a gépteremben oldják meg a versenyzők. Ehhez
kérjük az iskolák segítségét, hogy biztosítsanak a versenyzőknek egy-egy iskolai gépet interneteléréssel. A versenyzők sem egymással, sem mással nem kommunikálhatnak a II. forduló ideje
alatt. A feladatok megoldását a megadott időtartamon belül, az online felületen kérjük
megválaszolni. A feladatok megoldásához kérjük, hogy iskolai pecsétes lapot biztosítsanak,
mert néhány feladat megoldását lefényképezve is kérjük beküldeni még a verseny napján.
Ebben is szeretnénk az iskolák, kollégák segítségét kérni.
Amennyiben technikai probléma lépne fel a verseny fordulóinak ideje alatt, úgy kérjük a
20 5825700 telefonszámon, vagy a bajzamatek@gmail.com email-címen érdeklődjenek.
Külön értékeljük a hetedik és a nyolcadik évfolyamot.
A döntőn elért pontszámok alapján rangsoroljuk a versenyzőket.

Amennyiben a nyolcadikos, első három helyezést elért tanulók iskolánk matematika-fizika
tagozatára jelentkeznek, plusz pontban részesülnek a felvételi eljárás során. Az első helyezett
3, a második helyezett 2, és a harmadik helyezett 1 plusz pontban részesül. A helyezett
versenyzők oklevelet kapnak és tárgyjutalomban részesülnek, amit december 15-ig juttatunk el
a versenyző iskolájába.
A versenyre jelentkezni az alábbi kérdőív kitöltésével lehet:
https://forms.gle/7amz9ufY4Wizkddm8

A nevezési határidő: 2020. november 10.
A nevezés megérkezése után küldünk az iskolánknak egy összegző emailt, hogy
ellenőrizhessék a nevezett tanulóikat.
Az alábbi mintafeladatsorral szeretnénk segíteni a versenyre való felkészülést:
https://forms.gle/VNniVCh8uCHYL41g8
Ezt bárki kitöltheti, akár több alkalommal is.

Sikeres versenyzést kívánunk!
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