A NÉGY MEGYE FEJÉR LIPÓT REGIONÁLIS MATEMATIKAVERSENYÉNEK
BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA
2018/2019. tanév

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a Négy Megye Fejér Lipót regionális
matematikaversenye versenykiírásához a Baranya megyei forduló lebonyolításával
kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi.
A verseny időpontja: 2018. november 08. (csüt.) 14:00-17:00 óra
A verseny helyszínei:
-

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium – 7621 Pécs, Mária u. 2-4. - gimnáziumi tanulók
versenye,
Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pécs, Batthyány u. 1-3. - szakgimnáziumi tanulók versenye.

Regisztráció mindkét helyszínen: 13:30-kor
Nevezés:
A versenyre nevezhetők a pécsi és Baranya megyei középiskolák 11. és 12. évfolyamos tanulói.
Minden tanuló azon az évfolyamon indulhat, amelynek beírt tanulója. Az iskolák
évfolyamonként legfeljebb 4 tanulót nevezhetnek. A csapat eredményét az egyes kategóriákban
egy iskolából érkező három legeredményesebb versenyző pontszámának összege határozza
meg. A gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a megyei fordulóban külön kategóriában
versenyeznek. A megyék közötti versenybe évfolyamonként a 6 legeredményesebb megoldót
nevezzük.
Nevezési határidő: 2018. október 25. (csüt.)
Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, majd intézményvezetővel
valamint szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni a Pécsi POK címére:
Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
Kérjük az intézményeket, hogy a nevezéssel egyidőben jelezzék a javításban részt vevő tanárok
nevét is.
A verseny:
A versenyen a 11. osztályos tanulók a 9-10. évfolyam anyagából, a 12. osztályos tanulók a 911. évfolyam anyagából kapnak feladatokat.
Használható segédeszközök, melyekről a versenyzők gondoskodnak: A versenyen
függvénytáblázaton, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológépen ill. szerkesztőeszközökön kívül más segédeszköz nem használható.
A dolgozatokat a tanulók név nélkül, kódszámmal ellátva írják, javításra a résztvevő iskolák
tanárait kérjük.
A javítás:

A javítás 2018. november 15-én (csüt.) 15:00 órakor kezdődik, mindkét iskolatípus részére
ugyanazon helyszínen, a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban.
A javítás befejezése, és a nevek visszakódolása után az iskolák javító tanárai átnézhetik
iskolájuk dolgozatait, és esetleges észrevételeiket megtehetik. Utólagos reklamációt nem
tudunk figyelembe venni.
A verseny díjai:
A megyei forduló első három egyéni helyezettje (kategóriánként) díjazásban és oklevélben
részesül, melyet az Oktatási Hivatal tanév végi ünnepélyes díjkiosztóján kapnak meg a
díjazottak.
A csapatversenyek díjazottjai oklevélben részesülnek a megyei
eredményhirdetésen. (csapatoklevél kategóriánként, évfolyamonként, ill. összesített
csapatoklevél.) A megyei fordulóban 1. helyezett iskola csapata egy évre elnyeri a Fejér Lipót
vándorkupát.
(A vándorkupát az előző évi győztes iskola csapata a megyei forduló javításának napjáig
visszajuttatja a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumba.)

Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetésre 2018. november 27-én (kedd) 15:00 órakor a Pécsi Janus Pannonius
Gimnáziumban kerül sor.

