TIT Pannon Egyesülete által szervezett
TIT Kalmár László Matematikai Verseny
Tisztelt Igazgatónő/Úr!
Tisztelt Intézményvezető Asszony/ Úr!
Kedves Matematikatanár Kollégák!
A Tudományos Ismertterjesztő Társulat által a 2018/2019-es tanévben meghirdetett
TIT Kalmár László Matematika Versenyt a TIT Pannon Egyesülete az országos döntőig
az alábbi feltételekkel és fordulókkal rendezi meg, melyhez kéri az Önök segítő,
támogató közreműködését.
A versenyben a 3.-8. évfolyam tanulói vehetnek részt.

I. forduló: iskolai:

2019. február hónap

Az iskolák házi verseny keretében szervezhetik. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. Az iskolai
forduló megszervezése nem feltétele a megyei döntőn való részvételnek.
Az iskolai forduló megszervezéséhez, a tanulók felkészítéséhez ajánljuk a verseny honlapját, melyen
megtalálhatók az elmúlt évek megyei és országos döntőinek feladatai és megoldásai.
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu
A megyei döntőre a nevezési határidő: 2019. március 8.
A nevezésnek tartalmaznia kell: FONTOS!
 A tanuló / k / nevét és az évfolyamot / évfolyamukat /
 Az iskola nevét és címét / postai és email /
 A versenyt koordináló tanár nevét , email címét és a felkészítő tanár / ok / nevét és email címét
 Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódót igényel/pl. a feladatsor nagyítása/kérjük a
nevezéskor jelezni

A megyei döntőbe a nevezési díj: 1200, -Ft / tanuló /
A nevezési díjat a tanulók nevezésével együtt még nem kell befizetni.!!!!!!!!!
A nevezéseket a TIT Pannon Egyesülethez kell írásban eljuttatni. E-mailban is lehet.
Elérhetőségek: TIT Pannon Egyesülete, 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 6.
Email: gyor@titpannon.t-online.hu
Telefon: 525-060, 30/2452297
A megyei döntőbe nevezett tanulókat az iskolán keresztül 2019. március 13-ig értesítjük a döntő pontos
programjáról, a nevezési díj befizetési módjáról.

II. forduló: megyei döntő: 2019 . március 23. / szombat / 10.00
helyszín: Radnóti Miklós Általános Iskola, Győr, Nagy Jenő u. 1.
A megyei döntőben a 3-4. osztályosok versenyfeladatának megoldására 60 perc, az 5-8. évfolyamosok számára
90 perc áll rendelkezésre. Minden feladat 7 pontot ér. Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a
feladat szövege azt tartalmazza, hogy „nem szükséges indoklás”
III. forduló: országos döntő: 2019. május 24- 25. BUDAPEST
Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele nem lehetséges.
A versenyre felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóírataiban - Élet és Tudomány hetilap valamint Természet Világa megjelenő írások és honlapjaik segítik. A versenyről folyamatosan jelennek meg információk a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu
portálon.

Itt találhatók meg az elmúlt évek megyei és országos döntőinek a feladatai.

A verseny megyei szervezője:

Káldiné Smidéliusz Judit
TIT Pannon Egyesülete, 9021 Győr, Munkácsy u. 6.
Telefon: 525-060, 30/ 245-2297
Email: gyor@titpannon.t-online.hu

Várjuk nevezésüket a versenyre!
Tisztelettel:
Káldiné Smidéliusz Judit
versenyszervező

Győr, 2018. szeptember 17.

