
VERSENYKIÍRÁS 

 

Fejér Lipót Matematikaverseny  

2022/2023. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja:   

 

A verseny célja az iskolák matematikai tehetséggondozásának segítése azáltal, hogy lehetőséget 

biztosít a kiemelkedően tehetséges tanulók egymással való megmérettetésére a több, mint fél 

évszázados hagyomány megőrzésével. Az egyes fordulókban kitűzött feladatok igazodnak a 

kerettantervi követelményekhez, ugyanakkor a szükséges ismeretek magasabb szintű 

alkalmazását igénylik. 

 

A verseny kategóriái: 

 

- 11. évfolyam gimnázium 

- 11. évfolyam szakgimnázium/technikum 

- 12. évfolyam gimnázium 

- 12. évfolyam szakgimnázium/technikum 

 

A felsorolt négy kategóriában egyéni- és csapatversenyt is hirdetünk. A csapatot iskolánként 

4 diák alkotja, míg a csapat eredményét az adott kategóriában egy iskolából érkező három 

legeredményesebb versenyző pontszámának összege határozza meg.  

A szakgimnázium/technikum feladatsora eltér a gimnazistáktól, de minden 

szakgimnáziumi/technikumi diák dönthet úgy is, hogy a gimnazisták feladatsorát írja meg, mert 

a regionális döntőbe ( Négy Megye Matematikaverseny ) csak így juthat tovább. Ebben az 

esetben a nevezést benyújtó iskola/szaktanár egyeztessen a szervezőkkel! 

 

Iskolák közötti verseny: 

 

Az iskolák közötti verseny eredménye a 11. és 12. évfolyamos csapatuk pontszámának 

összegeként alakul ki.  

 

A verseny jellege, részei:  

A megyei- és a regionális forduló is központi írásbeli feladatsor megoldásából áll.  Mindkét 

forduló feladatsorait független szakértő állítja össze. A feladatok megoldására fordítható idő 

180 perc.  

 

Használható segédeszközök:  

Négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó. 

 

Az online nevezési űrlap elérhetősége: https://forms.gle/skASu6FSFNZ1skkHA 

 

Kérjük az iskolákat, hogy a csapatot alkotó 4-4 tanuló nevét és a felkészítő tanáraik nevét is 

küldjék el. 

 

Nevezési határidő: 2022. október 21. (péntek) 
 

Nevezési díj: nincs 

 

https://forms.gle/skASu6FSFNZ1skkHA
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A megyei forduló időpontja: 2022. november 8. (kedd) 14:00-17:00 óra 

 

A megyei forduló helyszínei Baranya megyében  

 

Gimnázium: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium  

 

Szakgimnázium/Technikum: Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium 

 

A megyei forduló dolgozatait a nevező iskolák tanárai javítják és értékelik az adott megyében 

megszokott módon. 

  

A javítás időpontja Baranya megyében: 2022. november 11. (péntek) 15 órától 

Helye: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

Kérjük az iskolákat, hogy a nevezéssel együtt a javító tanárok nevét is elküldeni 

szíveskedjenek! 

 

Eredményhirdetés: 

Időpontja: 2022. november 29. (kedd) 15:00 óra 

Helyszíne: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

 

A szervezők az összesített eredményeket az eredményhirdetés után a résztvevő iskoláknak 

eljuttatják. 

 

A regionális döntőben a megyénként és évfolyamonként résztvevők száma: 

   

- 11. évfolyam: 6 fő 

- 12. évfolyam: 6 fő 

 

 

A verseny ütemezése: 

 

2022. október 21. (péntek)    - nevezési határidő a megyei fordulóra 

2022. november 8. (kedd) 14:00-17:00 óra  - a megyei forduló időpontja 

2022. november 11. (péntek) 15 órától  - a megyei forduló javítása 

2022. november 29. (kedd) 15:00 óra  - eredményhirdetés 

 

A szervezők elérhetősége: 

 

Lehőcz Mária lehocz.maria.jpg@janus-pecs.edu.hu 

Meiszterics Zoltánné meiszterics.zoltanne.jpg@janus-pecs.edu.hu 

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

7621 Pécs, Mária u. 2-4. 

Telefon: 72/310-911 

Email: isi@janus-pecs.edu.hu 

 

Pécs, 2022. szeptember 26.   

 

        Ritter Attila  

                                                                                                 igazgató 

                                                                                 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 
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