
 

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY 5-6. ÉVFOLYAMOSOKNAK 2017/2018. 

 

A verseny szervezője:  Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

3300 Eger, Szvorényi u. 27.  

Telefonszám: 0636-510-916; e-mail cím: Koronka.Csilla@oh.gov.hu 

 

A verseny célja: A matematika népszerűsítése, tehetséggondozás. A matematika iránt érdeklődő 

tanulóknak lehetőséget ad problémamegoldó képességük, kreativitásuk fejlesztésére.  

 

A verseny kategóriái:  I. kategória: 5. évfolyam 

 II. kategória: 6. évfolyam 

 

A jelentkezés feltételei: a versenyen az 5-6. évfolyamos tanulók - és az ennek megfelelő korú 

gimnazisták – vehetnek részt. 

 

A verseny jellege: írásbeli 

 

A verseny ismeretanyaga: Az 5. és 6. évfolyam matematika kerettantervi tananyagára épül, de 

matematikai gondolkodásmód, kreativitás szükséges a feladatok megoldásához.  

 

Jelentkezés módja és határideje: a Koronka.Csilla@oh.gov.hu e-mail címen: 2018. február 20.-ig  

 

A verseny fordulói: 

Iskolai forduló időpontja: 2018. március 6.  14.00-15.00 óra 
Minden nevezési határidőig jelentkezett iskola, évfolyamonként egy feladatlapot és egy javítási 

útmutatót kap. A dolgozatokat a tanulók szaktanárai vagy az iskola matematika- munkaközössége 

javítja. 
 

Kérjük, hogy a kijavított és legalább 60%-os teljesítményt elért dolgozatokat 2018. március 20-

ig (beérkezés dátuma!) szíveskedjenek elküldeni az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási 

Központ címére: OH Egri Pedagógiai Oktatási Központ, 3300 Eger, Szvorényi u. 27. 

 

A versenybizottság ellenőrzi a dolgozatok értékelését és dönt a megyei fordulóba behívottak 

köréről. A továbbjutók 2018. április 6-ig értesítést kapnak. 

 

Megyei forduló időpontja és helyszíne: 2018. április 19. (csütörtök) 14.00 óra 

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 

3300 Eger, Kodály Z. u. 5. 

Az eredményről a résztvevő iskolák e-mailben kapnak értesítést. 

 

A verseny költségei: Nevezési díj nincs. 

 

Díjazás: A kategóriák első három helyezettje ajándékutalványban részesül. 

 

 

Eger, 2017. október 10.  

Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

Schmidt Istvánné 

 főosztályvezető 

 

Oktatási  Hivatal  
E g r i  P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

3300 Eger, Szvorényi utca 27. 

Postacím: 3300 Eger, Szvorényi utca 27. 

Telefon: (+36-36) 510-910 

Honlap: www.oktatas.hu/kozneveles/pok/eger 

E-mail: POKEger@oh.gov.hu 
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