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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT 

Esélyteremtő matematikaverseny 

az általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára 

2022/2023. tanév 

A verseny kiírása a Kaposvári POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

 

 

A verseny pedagógiai célja: 

A verseny a matematika tantárgy iránt érdeklődő, tehetséges, de a matematikát nem emelt óra-

számban és nem matematika tagozatos oktatásban részesülő tanulók körében hirdeti meg az Ok-

tatási Hivatal. A verseny lehetőséget biztosít a fenti szempontoknak megfelelő tanulók matemati-

kai ismereteik, logikus gondolkodásuk, tudásuk összemérésére.  

 

Az egyes fordulókban megjelenő feladatok igazodnak a kerettantervi és az általános iskolai köve-

telményekhez, ugyanakkor lehetővé teszik az ismeretek elmélyülését, matematikai, gondolkodási 

kompetenciák fejlődését.  

 

A verseny kategóriái: 

 

I. kategória: 5-6. évfolyamos diákok 

II. kategória: 7-8. évfolyamos diákok  

 

A versenyen olyan 8 évfolyamos általános iskolában tanuló diákok vehetnek részt, akik nem ma-

tematikai tagozatos osztályban, vagy nem emelt óraszámban tanulják a matematikát.  

 

A verseny jellege, részei: 

Az iskolai és megyei forduló írásbeli jellegű, egy feladatlap megoldásából áll.  

A feladatok megoldásához segédeszközként csak számológép használható. 

 

A verseny fordulói, időpontjai, helyszínei, időtartama: 

 

1. forduló - iskolai forduló: helyi szervezésben, kiküldött feladatlap alapján 

A helyi verseny lebonyolításának időpontja: 2023. február 09. 14:00-16:00 
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Helyszíne: a versenyző iskolája 

 

Az érintett iskola a versenyt az 1. (iskolai) fordulóban meghatározottak alapján, önállóan szerve-

zi, a jelentkezés alapján kiküldött feladatok megoldásával. A javítás helyben történik, a matema-

tika szakos kollégák javítják a versenyfeladatokkal érkező javítási útmutató alapján.  

 

A Kaposvári POK a Pécsi POK-nak 2023. február 06. -ig megküldi az iskolai forduló feladatlap-

ját és a javítókulcsot. A Pécsi POK 2023. február 07-én kiküldi a jelentkezett intézményeknek a 

feladatlapot és javítókulcsot.  

 

2023. február 21-ig az intézmények iskolánként és kategóriánként a három-három legjobb ered-

ményt elérő tanuló feladatlapját, a nevezési lappal és a szülői hozzájáruló nyilatkozattal felter-

jesztik a Pécsi POK-hoz elektronikus úton. A felterjesztés nem jelent automatikus bejutást a me-

gyei fordulóba.  

 

2. forduló - megyei forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

Időpontja: 2023. március 28. 14:00-16:00 

 

A fordulót a Pécsi POK szervezi, aki 2023. március 03-ig a megyei forduló helyszínéről és idő-

pontjáról elektronikusan értesíti a bejutott tanulók felkészítő tanárait és az intézményt. 

 

2023. március 22. -ig a 2. forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Kaposvári POK el-

juttatja a Pécsi POK-hoz.  

 

A megyei forduló dolgozatait a Pécsi POK szaktanácsadói javítják ki és értékelik a megküldött 

útmutató alapján. 2023. május 02-ig a Pécsi POK versenyszervezője a megyei döntő eredményé-

ről értesíti a versenyzők iskoláit. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

 

A verseny ismeretanyaga az 5-8. évfolyam kerettantervi követelményeinek felel meg. 

A feladatlapon minden esetben 5 feladat szerepel, minden feladatnál szükséges leírni a megoldás 

gondolatmenetét, indoklását is.  

 

A nevezés módja, határidő: 

 

A versenyre a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál lehet jelentkezni elektronikusan 2022.  dec-

ember 16-ig - az intézmény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámának megjelö-

lésével.  
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A megyei döntőre e-mailben kell nevezni a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál a nevezési 

lappal és szülői hozzájáruló nyilatkozattal (aláírva, pecsételve, szkennelve) a tanuló nevének, 

iskolájának, és felkészítő tanárának megnevezésével; az elérhetőségek feltüntetésével. 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu  

 

 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak: 

Nevezési díj nincs. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok költségét a verseny kiírójának 

nem áll módjában megtéríteni.  

 

Verseny jutalmazása: 

A versenyen kategóriánként az első három helyezett elismerő oklevelet és jutalmat kap a tanév 

végén megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen.  

 

 

Ütemterv/időterv: 

 

Határidő  Feladat  

2022. december 16-ig Intézmények jelentkezése a versenyre a Pécsi 

POK-nál. 

2023. február 06. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának 

megküldése a Pécsi POK-hoz. 

2023. február 07-én A Pécsi POK kiküldi a versenyre jelentkezett isko-

láknak az iskolai forduló feladatlapját és a javítási 

útmutatót.  

2023. február 09. Első – iskolai- forduló  

2023. február 21-ig Az iskolák elküldik a Pécsi POK-hoz iskolánként 

és kategóriánként 3-3 legjobb eredményt elért tanu-

ló feladatlapját, a nevezést és a szülői hozzájáruló 

nyilatkozatot.  

2023.március 03-ig A Pécsi POK értesíti a megyei fordulóba jutott ta-

nulók iskoláit a megyei forduló helyszínéről és idő-

pontjáról. 

2023. március 22-ig  

 

A 2. forduló írásbeli feladatait és a javítási útmuta-

tót a Kaposvári POK eljuttatja a Pécsi POK-hoz. 

2023. március 28. Második – megyei- forduló  

2023. május 2-ig  A Pécsi POK értesíti a megyei forduló eredményé-

ről az iskolákat.  
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A Baranya megyei forduló szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

A verseny szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ  

7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

Szende Gabriella - tanulmányi versenyek szervezéséért felelős munkatárs  

E-mail: szende.gabriella@oh.gov.hu 

Telefon: +36 96/613-454   

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

 

 

 

 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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