REGIONÁLIS MATEMATIKAVERSENY – BARANYA, SOMOGY, TOLNA ÉS ZALA MEGYE
(5-6., 7-8. ÉVFOLYAMOS) DIÁKJAINAK RÉSZVÉTELÉVEL
BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁS
2018/2019. tanév
Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a REGIONÁLIS MATEMATIKAVERSENY

BARANYA, SOMOGY, TOLNA ÉS ZALA MEGYE (5-6., 7-8. ÉVFOLYAMOS) DIÁKJAINAK
RÉSZVÉTELÉVEL versenykiíráshoz az iskolai és a Baranya megyei forduló lebonyolításával
kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi:
A versenyen olyan diákok vehetnek részt, akik nem matematika tagozatos iskolában, osztályban
tanulják a matematikát.
Az iskolai, megyei és regionális forduló írásbeli jellegű, egy feladatlap megoldásából áll. A feladatlapon
minden fordulóban 6 feladat szerepel, megoldáskor szükséges leírni a megoldás gondolatmenetét,
indoklását.
Nevezés a versenyre:
Nevezési határidő: 2018. november 16. (péntek)
Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ (Pécsi POK) honlapján, a Tanulmányi
versenyek fül alatt található táblázatból megnyíló Jelentkezési felületen keresztül lehet:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
1. forduló - Az iskolai forduló időpontja: 2018. december 05. (szerda) 14:00-16:00 óra
Az iskolai fordulót kiküldött feladatlap alapján a nevező iskolák önállóan szervezik. A feladatok
megoldására fordítható idő 120 perc. A javítást az iskola matematika szakos tanárai végzik a
versenyfeladatokkal érkező javítási útmutató alapján. A 75%-os eredményt elérő dolgozatokat az iskola
felterjeszti a Pécsi POK címére 2018. december 14-ig:
Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ
7626 Pécs, Egyetem u. 2.
(Kérjük, a borítékra írják rá: REGIONÁLIS MATEMATIKAVERSENY)
A dolgozatok felterjesztése nem jelent automatikus bejutást a következő fordulóba. A megyei döntőbe
a beküldött iskolai eredmények alapján kialakuló rangsor első tizenöt-tizenöt helyezettje kerül
kategóriánként.
Az 1. forduló eredményéről, és a megyei fordulóba jutásról 2018. december 21-ig értesítjük a
továbbjutókat.
Az értesítést követően a továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola felterjeszti a Pécsi POK címére:
Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül alatt található
táblázatból
lesz
letölthető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, és intézményvezetővel valamint
szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni.

2. forduló - A megyei forduló időpontja: 2019. január 24. (csüt.) 14:00-16:00 óra
A megyei forduló helyszíne:
PTE GYÁIGSZG Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája - 7624 Pécs, Őz utca 2.
A 2. forduló írásbeli feladatait a Pécsi POK juttatja el a verseny helyszínére. A feladatok megoldására
fordítható idő 120 perc. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a Pécsi POK által felkért
szaktanácsadó javítja és értékeli. A megyéből kategóriánként a három-három legjobb eredményt elért
dolgozatot a Pécsi POK továbbítja a Kaposvári POK-hoz. A megyei döntő eredményéről a Pécsi POK
2019. február 15-ig értesíti a versenyző tanulók iskoláit. A regionális döntő résztvevőit a rendező
Kaposvári POK értesíti 2019. február 22-ig.
3. forduló – A regionális döntő időpontja: 2019. március 21. (csüt.) 14:00 – 16:00 óra
A regionális forduló helyszínéről és időpontjáról a Kaposvári POK értesíti az érintett intézményeket
2019. március 14-ig.

