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AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

MEGHIRDETETT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

KÖZÉPISKOLA 

MATEMATIKA 

NÓGRÁD MEGYEI PEÁK ISTVÁN MATEMATIKAVERSENY 

(9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam) 

 

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

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

valamint a verseny a matematika érettségihez, a sikeres felsőoktatási felvételihez is 

segítséget kíván nyújtani. 

A verseny kategóriái: 9. évfolyam (A nyelvi előkészítős évfolyam a 9. évfolyammal egy kategóriában 

versenyzik.) 

 10. évfolyam 

 11. évfolyam 

 12. évfolyam (13. 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: Herczegné Kaszás Judit szaktanácsadó +36-32/411-104 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

 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: Kerettantervnek megfelelő követelmény (emelt szint is). Gondolkodási 

módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok, aritmetika, algebra, 

számelmélet, függvények, geometria, koordinátageometria, trigonometria, 

valószínűségszámítás, statisztika. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 07. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. január 29.(kedd) 14.30-16.30 óra 

 

Megoldási idő: 120 perc. 

A tanulók az iskolai fordulón a POK által megbízott versenybizottság által összeállított feladatsort oldanak meg. Az 

öt feladatból álló első fordulót az intézmények bonyolítják le, a feladatok megoldásához íróeszközön, 

zsebszámológépen és függvénytáblázaton kívül más segédeszköz nem használható. (Mobiltelefonon levő 

számológép nem használható!) A dolgozatok megírásánál az utasításnak megfelelően kell eljárni. A feladatlap 

felbontásánál valamennyi versenyzőnek jelen kell lennie. A csoporthoz később csatlakozni nem lehet. A dolgozatokat 

a szaktanárok javítják ki a versenybizottság által kiadott javítókulcs alapján. 

A kijavított dolgozatok közül azokat amelyek a javítókulcsban megadott pontszámot elérték, évfolyamonkénti 

bontásban, a szülői nyilatkozattal kiegészített jelentkezési lapot is mellékelve, 2019. február 19-ig kérjük eljuttatni 

a POK címére (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.). Amennyiben nincs olyan tanuló, aki elérte a továbbküldéshez 

szükséges pontszámot, abban az esetben iskolánként a két legjobb eredményt elért tanuló dolgozatát kérjük 

továbbküldeni. A továbbjutásról a versenybizottság dönt. A dolgozatokhoz kérjük, csatolják a tanulók névsorát 

(évfolyamonkénti bontásban), a borítékra írják rá: "Peák verseny". 

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

 

Nevezési határidő: 2019. február 19. 

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

Ideje: 2019. március 26. (kedd) 14.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium (3100 Salgótarján, Arany J. út 12.) 

 és 

 Salgótarjáni SzC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 

 

Megoldási idő: 180 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll. 

A tanulók a döntőn a POK részéről megbízott versenybizottság által összeállított feladatsort oldanak meg. A 

feladatok megoldásához íróeszközön, zsebszámológépen és függvénytáblázaton kívül más segédeszköz nem 

használható. (Mobiltelefonon levő számológép nem használható). 

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

pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

 

Salgótarján, 2018. október 16. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


