
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Központja által meghirdetett 

Regionális matematikaverseny - Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye  

(5-6., 7-8. évfolyamos) diákjainak részvételével 

2018/2019. 

  

A verseny megnevezése - Regionális matematikaverseny 

 

A verseny pedagógiai célja 

 

A verseny a matematika iránt érdeklődő, tehetséges diákok számára biztosít lehetőséget matema-

tikai ismeretük, logikus gondolkodásuk, tudásuk összemérésére. Az egyes fordulókban megjelenő 

feladatok igazodnak a kerettantervi és az általános iskolai követelményekhez, ugyanakkor lehető-

vé teszik az ismeretek elmélyülését, a matematikai, gondolkodási kompetenciák fejlődését.  

A szervezők a verseny régi hagyományainak újjáélesztésével támogatni kívánják a régióban mű-

ködő tehetséggondozó általános iskolák, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok együttműködését. 

 

A verseny kategóriái  

 

I. kategória: 5-6. évfolyamos diákok 

II. kategória: 7-8. évfolyamos diákok  

 

Egyéb kategóriák ismertetése  

 

A versenyen olyan diákok vehetnek részt, akik nem matematika tagozatos iskolában, osztály-

ban tanulják a matematikát.  

 

A verseny jellege, részei  

 

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

 

 

A verseny fordulói, időpontjai, helyszínei, időtartama 

 

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

 

A helyi verseny lebonyolításának időpontja: 2018. december 05. 14-16 óra. 

 

Oktatási  Hivatal  
K a p o s v á 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  

             7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

             Postacím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 19.  

             Telefon: 70/684-5841 

             Honlap: www.oktatas.hu  

             E-mail: POKKaposvar@oh.gov.hu 
  

 

http://www.oktatas.hu/


Helyszíne: versenyző iskolája 

 

Az érintett iskola a versenyt az I. (iskolai) fordulóban meghatározottak alapján, önállóan 

szervezi, a nevezés alapján kiküldött feladatok megoldásával. A javítás helyben történik, a 

matematika szakos kollégák javítják a versenyfeladatokkal érkező javítási útmutató alap-

ján. A 75%-os eredményt elérő tanulók dolgozatát felterjesztik a területileg illetékes 

POK-hoz 2018. december 14-ig.   

A dolgozatok felterjesztése nem jelent automatikus bejutást a következő fordulóba. A 

POK-ok a megyei fordulón részvevők létszámát 2018. december 21-ig megküldik a Ka-

posvári POK-nak. 

 

 

2. forduló - megyei forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

 

Időpontja: 2019. január 24. 14-16 óra 

A fordulót a területileg illetékes POK szervezi. 

  

A megyei forduló helyszínéről és időpontjáról elektronikusan értesíti a résztvevő tanu-

lókat, felkészítő tanárait és az intézményt 2019. január 11-ig. 

 

A 2. forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Kaposvári POK 2019. január 

18-ig eljuttatja a területileg illetékes POK-hoz. 

A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók javítják ki és értékelik a megküldött útmu-

tató alapján. Megyénként és kategóriánként a három-három legjobb eredményt elért ver-

senyző dolgozatát postai ajánlott küldeményként eljuttatják a Kaposvári POK-hoz 2019. 

február 08-ig.  

A megyei döntő eredményéről értesítik a versenyzők iskoláit 2019. február 15-ig. 

 

A regionális döntő résztvevőit a rendező Kaposvári POK értesíti ki 2019. február 22-ig. 

 

3. forduló - regionális döntő: írásbeli feladatokkal 

 

Időpontja: 2019. március 21. 14-16 óra 

A fordulót a Kaposvári POK szervezi.  

 

A regionális forduló helyszínéről és időpontjáról elektronikusan értesíti a résztvevő ta-

nulókat, felkészítő tanárait, intézményüket 2019. március 14-ig. 

A regionális döntő írásbeli feladatokból áll. Az írásbeli dolgozatokat a szaktanácsadók ja-

vítják ki és értékelik az útmutató alapján. A versenyzők nem hozzák magukkal a megyei 

döntőn elért pontszámaikat. A regionális döntőn elért eredmények alapján születik meg a 

verseny sorrendje. 

 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom. 

 

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



A feladatlapon minden esetben 6 feladat szerepel, minden esetben szükséges leírni a megoldás 

gondolatmenetét, indoklását.  

 

A nevezés módja, határidő, a nevezési lap (mellékletként) 

 

A versenyre a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál lehet nevezni elektronikusan 

2018. november 16-ig - az intézmény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámá-

nak megjelölésével. 

 

A megyei döntőre a nevezési lappal és nyilatkozattal (aláírva, pecsételve, szkennelve) a tanuló 

nevének, iskolájának, és felkészítő tanárának megnevezésével; az elérhetőségek feltüntetésével az 

illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál kell nevezni. 

 

Az illetékes megyei referens a létszámot 2018. december 21-ig megküldi a Kaposvári Pedagógi-

ai Oktatási Központba, Kálmán Erika tanulmányi versenyfelelős címére. 

 

A területileg illetékes POK-ok elérhetősége:  

 

Baranya megye: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

E-mail: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu 

Telefon: +36-1/4773170 

 

Tolna megye 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 

E-mail: kalman.erika@oh.gov.hu 

Telefon:06/70/684 5841 

 

Somogy megye: 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

7400 Kaposvár, Szántó u. 19. 

E-mail: kalman.erika@oh.gov.hu 

Telefon: 06/70/684 5841, +36 96 613-431 

 

Zala megye:  

Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

E-mail: POKZalaegerszeg@oh.gov.hu 

Telefon: 06/70/9029073 

 

 

Nevezési díj: nincs  
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A megyei döntőről történő továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének 

módja, határideje 

 

Az iskolai forduló után az intézmények elküldik a megadott ponthatárt elérő dolgozatokat a terü-

letileg illetékes POK-hoz.  

 

A regionális döntőn a megyei fordulókon – kategóriánként – három-három legmagasabb pont-

számot elért tanuló vehet részt, akiket a továbbjutásról a Kaposvári POK értesít elektronikus úton 

– a jelentkezési lapon megadott elérhetőségeken. 

 

 

A megyei döntőn a kategóriánkénti résztvevők száma: 

 

I. kategória: 5-6. évfolyamos diákok: megadott ponthatár (százalék) alapján bejutók 

II. kategória: 7-8. évfolyamos diákok: megadott ponthatár (százalék) alapján bejutók. 

 

A regionális döntőn a megyei fordulókon – kategóriánként – három-három legmagasabb pont-

számot elért tanuló vehet részt 

 

 

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.  

 

A verseny díjai  

 

A megyei valamint a regionális döntőn az első három helyezett – kategóriánként – oklevélben és 

egyéb jutalomban részesül. 

 

Ütemterv/időterv  

 

1. forduló: iskolai forduló: helyi szervezésben 

 

A helyi verseny lebonyolításának időpontja: 2018. december 05. 14-16 óra. 
Helyszíne: versenyző iskolája 

Az érintett iskola a versenyt az I. (iskolai) fordulóban a kiküldött feladatlap és javítási útmu-

tató alapján önállóan szervezi.  

A 75%-os eredményt elérő tanulók kijavított dolgozatát az iskolák elküldik a területileg ille-

tékes POK-hoz 2018. december 14-ig.   

 

 

 

 



2. forduló: megyei forduló: írásbeli feladatlap kitöltése 

 

Időpontja: 2019. január 24.  14-16 óra 

A fordulót a területileg illetékes POK szervezi. A megyei forduló dolgozatait a szaktanács-

adók javítják ki és értékelik a megküldött útmutató alapján. Megyénként és kategóriánként a 

három legjobb eredményt elérő versenyző dolgozatát postai ajánlott küldeményként eljut-

tatják a Kaposvári POK-hoz 2019. február 08-ig. 

A megyei döntő eredményéről értesítik a versenyzők iskoláit 2019. február 15-ig. A regio-

nális döntő résztvevőit a rendező Kaposvári POK értesíti 2019. február 22-ig. 

 

 

 

3. forduló: regionális döntő: írásbeli feladatokkal 

 

Időpontja: 2019. március 21. 

A regionális döntőn a megyei fordulóban – kategóriánként – három legmagasabb pontszá-

mot elért tanuló vehet részt. 

 

A verseny eredményéről és az eredményhirdetésről a Kaposvári POK értesíti a versenyzőket és 

tanáraikat, intézményüket 2019. április 5-ig. 

 

 

A megyei forduló szervezőjének neve, címe, elérhetősége 

 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ – Kálmán Erika pedagógiai referens,  

E-mail: kalman.erika@oh.gov.hu  

Telefon: 70/684-5841 

 

  

Kaposvár, 2018. szeptember 14. 

 

 

 

Dr. Kis Szilvia          

Főosztályvezető  

   Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 
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