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Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr!
A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulattal együttműködve 2018-ban is meghirdeti a
47. TIT Kalmár László Matematikaversenyt,
amely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.
A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése,
matematika tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a
társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a
matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó
képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematika tudás mérésének
lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.
A megyei verseny időpontja: 2018. március 24. szombat 10 óra
A verseny helyszíne: Herman Ottó Gimnázium (Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.)
Nevezési díj: Személyenként 1200 Ft, mely költséget az oktatási intézmény átvállalhatja.
Több tanuló esetén a befizetés történhet egy összegben.
Kérjük, hogy a befizető pontos címét közöljék az általunk kiállítandó számlához.
Továbbá kérjük a mellékelt jelentkezési lap pontos kitöltését, valamint a részvételi díj befizetését!
A jelentkezési lapot legkésőbb 2018. február 23. (3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.) visszajuttatni
szíveskedjenek!
Megyei forduló eredményhirdetése, külön értesítés alapján, várhatóan áprilisban.
A megyei fordulón évfolyamonként az első három legtöbb pontot elért tanulót jutalomban részesítjük.
Az országos döntő időpontja: Budapest, 2018. május 25-26. (péntek délután és szombat délelőtt). A
megyei javítás után a versenyközpont a megadott pontszám feletti dolgozatokat újra javítja és az
évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívja be. A döntő
kétfordulós, összesített eredményéből alakul ki a végleges sorrend.
A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők számára önköltséges.
A verseny nyertesei tárgyjutalomban és oklevéldíjazásban részesülnek, a nyertes diákok felkészítő
tanárai is elismerést kapnak.
Általános tudnivalók: a verseny fordulóiban elektronikus segédeszközök és külső segítség
igénybevétele nem lehetséges. A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai
segítik. A versenyről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket a
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.
Eredményes felkészülést kívánunk, üdvözlettel:
Miskolc, 2018. január 15.
Macsugáné H. Marianna
igazgató
Az NTP-TV-16-0067. sz. projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

