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21000 ÚJVIDÉK, ĆIRPANOV U. 54.
Tel/Fax: (+381) 021 548 259, e-mail; nsvmpe@gmail.com

VAJDASÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK
Tárgy: Felkérés TIT Kalmár László Matematika Verseny vajdasági fordulójának megszervezésére
Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat képviseletében fordulok Önhöz.
A TIT Kalmár László Matematika Verseny Magyarország legrégebbi iskolai matematika
vetélkedője, az idei tanévben 45. alkalommal kerül megrendezésre. Ezúttal a környező országok
magyar versenyzőit is meghívják. Nevezési díj határon túli jelentkezők számára nincs.
A dolgozatok első javítását helyben végzik a szervezők. A másodjavítás központilag
Budapesten történik. Az elmúlt évek feladatai és megoldásai pedig megtalálhatók honlapunkon:
http://www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu/.
A vajdasági forduló kategóriái: 3. évfolyam, 4. évfolyam, 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam,
8. évfolyam. A fordulóba kerülés feltételei: Nincs.
A vajdasági forduló feladatainak rövid ismertetése:
A vajdasági fordulóban minden évfolyamon 5 feladatot kapnak a diákok. A feladatok célja, hogy
lehetőséget adjanak arra, hogy egyértelműen ki tudjuk választani az adott évfolyam legjobb 25-30
diákját, akik majd részt vesznek az országos döntőben. Nagyon fontos szempont, hogy minél
szélesebb körben fedjék le a feladatok a matematika különböző területeit, illetve az is, hogy ne a
diákok tárgyi tudása, képzettsége, hanem az ötletessége, leleményessége, eredetisége kerüljön
előtérbe.
A vajdasági döntő 2016. március 12. /szombat/ délelőtt 11.00 órakor kerül
megrendezésre,
3-8. évfolyamos tanulók részére. A helyszínről értesíteni fogjuk Önöket. A verseny időtartama: 3-4.
évfolyamnak 60 perc, 5-8. évfolyamnak 90 perc. A fordulóból történő továbbjutás feltételei:
évfolyamonként a 20-25 legjobb eredményt elért versenyző jut tovább.
A továbbjutók értesítésének módja: Az országos döntő szervezői értesítik ki és hívják meg az
országos döntőbe bejutott versenyzőket. A vajdasági fordulóból továbbjutók értesítésének határideje:
2016. április 18-22.
A vajdasági döntőn legsikeresebben szereplő diákokat meghívják az országos döntőbe, amely
Budapesten, 2016. május 27-28-án, péntek délután és szombaton egész nap kerül megrendezésre.
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Az országos döntő ismertetése:
Az országos döntő kategóriái: 3. évfolyam, 4. évfolyam, 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam,
8. Évfolyam.
Az országos döntő feladatainak rövid ismertetése:
A döntő első napján 5, a másodikon 4 feladat megoldásával kerülnek szembe a versenyzők. Itt is
fontos szempont, hogy sok különböző területet fedjenek le a feladatok, illetve hogy a kreativitás és a
tehetség minél nagyobb szerephez jusson. Szeretnénk, ha nem apróságokon múlna az első néhány
helyezés sorsa, ezért a 9 feladat között legalább 4 kifejezetten nehéz szerepel. A második nap utolsó
két problémájának megoldása már elmélyült, kitartó, ötletes gondolkodást igényel.
Az országos döntő időpontja: 2016. május 27-28., helyszíne: Szent István Gimnázium,
Budapest (1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 15).
A döntő időtartama: 3-4. évfolyamnak 60 perc, 5-8. évfolyamnak 90 perc
Az országos döntőre történő utazási-, továbbá szállás- és étkezési költséget a döntőn résztvevő
diák számára a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vállalja. A diákok hozzátartozójának
elszállásolására is lehetőség van, saját költségre.
A vajdasági fordulóra a következő címen lehet jelentkezni február 05-ig:
VMPE, 21000 ÚJVIDÉK, ĆIRPANOV U. 54.
Tel/Fax: (+381) 021 548 259, e-mail; nsvmpe@gmail.com

A versenyben való szíves részvételükre számítunk.
Tisztelettel

Nagy Margit
elnök

Újvidék, 2016. január 26.

