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AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

MEGHIRDETETT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MATEMATIKA 

NÓGRÁD MEGYEI HATVANI ISTVÁN MATEMATIKAVERSENY 

(3., 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek 

A verseny pedagógiai célja: A verseny célja a matematikai tehetségek felismerése, gondozása, a matematika 

népszerűsítése, megszerettetése. 

A verseny kategóriái: 3. évfolyam, 4. évfolyam, 5. évfolyam, 

 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Alsó tagozat: Koiné Paróczi Stefánia szaktanácsadó +36-35/300-234 

 Felső tagozat: Palotásné Pityi Enikő szaktanácsadó +36-35/300-829 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: Az adott évfolyam matematika tantervi tananyaga. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Az iskolai forduló lebonyolítása az intézmény feladata. A forduló feladatainak összeállítása, a versenydolgozatok 

megíratása és értékelése a szakmai munkaközösség (vagy szaktanár) feladata. Az iskolai fordulót az iskoláknak 

legkésőbb 2019. január végéig kell megrendezniük. 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. (a mellékletben 

található vagy letölthető a POK honlapjáról) kitöltésével a POK felé is jelezzék. 
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MEGYEI DÖNTŐ: 

 

Nevezési határidő: 2019. március 01. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. március 23. (szombat) 10.00 óra 

Helye: Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola (Balassagyarmat, Május 1. u. 2.) 

 Salgótarján, SÁI Beszterce-lakótelepi Tagiskolája (Salgótarján, Beszterce tér 4.) 

 

A megyei döntőre nevezhető tanulók számát iskolánként az évfolyamon működő osztályok száma határozza meg. 

Ennek megfelelően évfolyamonként 1-2 osztály esetén évfolyamonként maximum 2 tanuló, 2-nél több párhuzamos 

osztály esetén évfolyamonként maximum 4 tanuló nevezhető. 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

Megoldási idő: 

3-4 évfolyam: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

5-6. évfolyam: 90 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

7-8. évfolyam: 120 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadók, szaktanárok által összeállított írásbeli 

feladatsort oldanak meg. 

Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a legmagasabb 

pontszámú feladatot/feladatokat jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

 

Salgótarján, 2018. december 04. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


