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Kedves Kolléga!

A Debreceni Egyetem Matematikai Intézetének, Informatikai Karának és a BJMT H-B megyei Tagozatának  
szervezésében,  a  2013/2014.  tanévben  is  megrendezzük  a  Hajdú-Bihar  megyei  középiskolák  megyei 
matematikaversenyét.  Kérjük,  hogy  a  munkaközösség  vezetők  2013.  október  20-ig  regisztráljanak  a 
www.math.klte.hu/modszertan/megyeiverseny weboldalon  és  adják  meg  kategóriánként  az  egyes 
évfolyamokon induló versenyzők számát.
További információk a matverseny@science.unideb.hu címen kérhetők.
A verseny időpontja: 2013. november 12 (kedd), kezdete 14 óra, időtartama 180 perc.
A versenyen a tanulók számára évfolyamonként 5 feladatot tűzünk ki, melyek összpontszáma évfolyamonként 
60. Ebben az évben is november elején eljuttatjuk az iskolákba a feladatsorokat és a javítási útmutatókat. Nem 
tudunk minden versenyző számára feladatlapokat küldeni, ezért a titkosság betartásával a feladatlapokat az  
iskolában a megfelelő példányszámban a verseny megkezdése előtt sokszorosíthatják. A  Feladatok borítékot 
a  megjelölt  időpontban  (13  óra  45  perc)  bontsák  fel  és  ekkor  sokszorosítsák  a  feladatlapokat.  A 
Megoldások borítékot felbontani a borítékon megjelölt időpontban (17 óra 15 perc) lehet.
A felügyeletet az iskola tanárainak kell ellátnia. A versenydolgozatot az iskola pecsétjével ellátott papíron kell  
írniuk a tanulóknak, feltüntetve a  nevüket, évfolyamukat, matematika tanárukat és a  kategóriát (I., II., 
III.)  A kategóriák egyezzenek meg 11-12. évfolyamon az OKTV (szakközépiskola, gimnázium, spec. mat.),  
9-10. évfolyamon pedig az Arany Dániel (legfeljebb heti 3 órában tanuló; több, mint heti 3 órában tanuló nem 
spec. mat.;  spec. mat.) országos versenyek  kategorizálásával. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a versenyzők 
önállóan dolgozzanak. A felhasznált segédeszközökre a matematika érettségi írásbeli szabályai érvényesek.  
(Szöveges adatok tárolása és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép és bármilyen függvénytáblázat  
használható, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos.)
A versenydolgozatokat az iskola szaktanárai értékelik a megadott javítási útmutatók alapján. A közölttől eltérő 
helyes  megoldásért  azonos  pontszám jár,  illetve  a  részeredmények  értelemszerűen pontozandók.  Bármely 
feladat esetén csak egy megoldást értékelünk.
Kérjük,  hogy  a  javító  tanárok  a  beküldött  dolgozatokon  tüntessék  fel  az  egyes  feladatokra  adott 
pontszámot,  a  dolgozatra  adott  pontszámok  összegét,  továbbá  a  munkaközösség  vezetők 
évfolyamonként készítsenek egy rövid összesítést. A 30 vagy azt meghaladó pontértékű dolgozatokat, vagy 
ha ilyen nincs, akkor évfolyamonként a két legjobb, de legalább egy feladatot lényegében jól megoldó tanuló  
dolgozatát juttassák el Herendiné dr. Kónya Eszter részére a DE Matematikai Intézet 4010 Debrecen, Pf. 12.  
címre úgy, hogy legkésőbb 2013. november 29-ig beérkezzenek.
Az eredményesen szereplő tanulókat  a  regisztrációnál  megadott  kapcsolattartó  tanárokon keresztül  fogjuk 
értesíteni. Az eredményhirdetésre előreláthatóan december közepén kerül sor.
A versennyel  kapcsolatos  bármilyen  kérdésükkel  forduljanak  e-mailben,  személyesen  vagy  telefonon  a  
szervezőkhöz  a  DE  Mat.  Intézetében  (M  307,  tel.:  (52)  512900/22190)  Dr.  Kántor  Sándornéhoz 
(tkantor@science.unideb.hu,  mobil:06-30-9206211),  vagy  Herendiné  dr.  Kónya  Eszterhez 
(eszter.konya@science.unideb.hu, mobil: 06-30-8267047).

Debrecen, 2013. október 1.
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