
 
 

Református Középiskola  

Matematika munkaközössége     Debrecen, 2021. 02. 06. 

részére 

 

Versenyfelhívás 

 

 

Kedves Matematika szakos Kollégák! 

 

 

2021. március 4-én kerül megrendezésre immár huszonkilencedik alkalommal a 

Református Iskolák Országos Matematikaversenye a 7-12. évfolyamok számára.  

Az idei évben a körülmények figyelembevételével egy rendhagyó formát kellett 

választanunk. Köszönjük azoknak, akik a megrendezéssel kapcsolatos előzetes kérdésre 

elküldték válaszukat. Igyekeztünk a beérkezett véleményeket figyelembe venni a 

megrendezéssel kapcsolatban.  

 

Így az idei verseny a következők szerint kerül megrendezésre: 

 

• 2021. március 4-én, csütörtökön a diákok a saját iskolájukban személyes részvétellel, 

a versenyeken szokásos tanári felügyelet mellett írják meg az egyéni verseny 

feladatsorát 10:00-13:00 között. A feladatokat az adott napon reggel 8 órakor küldjük 

ki a nevezési lapon megadott, szervezéssel megbízott kolléga e-mail címére. Kérjük, 

hogy a kinyomtatásról, a versenyen használt lapokról szíveskedjetek gondoskodni!  

• A szokásosnak megfelelően a versenyre valamennyi református iskola 

évfolyamonként egy tanulót küldhet. Szeretettel várjuk a református általános iskolák 

7. és 8. évfolyamának legjobbjait is. (Ők a csapatversenyen azonban sajnos nem tudnak 

résztvenni.) 

• A versenyen nevezési díj nincs. 

• A javítókulcsokat a megírást követően, 13:30-kor juttatjuk el ugyanarra az e-mail címre. 

Szeretettel kérjük, hogy ez alapján a felkészítő tanárok, vagy az intézmény által ezzel 

megbízott kollégák javítsák ki a dolgozatokat, majd azokat pontszámtól függetlenül 

szkennelve juttassák el ez eniko@drkg.hu e-mail címre. (Lehetőség szerint egy diák 

dolgozatát 1 db pdf formátumban.) 

Beküldési határidő: március 9. kedd  16:00 

A dolgozatok átnézése, rangsorolása után, 2021. március 12-én pénteken 14:00 órakor 

kerül sor az online eredményhirdetésre. A belépéshez szükséges linket mind a szervező 

kolléga e-mail címére, mind a csapatversenyhez megadott e-mail címre megküldjük. 

Ezen az alkalmon a tanulók akár saját eszközükről, otthonról is csatlakozhatnak, a linket 

továbbíthatják nekik a kollégák. 

Az eredményhirdetést követően a díjakat postai úton juttatjuk el az iskolákba. 

• Az egyéni verseny megírását rövid ebédszünet követi, majd 14:00 órai kezdettel kerül  

sor az online csapatversenyre. Erre a tanulók iskolájukban egy eszközön, egy e-mail 

címmel (nem külön tanulónként) jelentkeznek be. Kérjük, hogy azt az e-mail címet, 

mailto:eniko@drkg.hu


 
amelyre a csapatverseny linkját küldhetjük, illetve amelyet a csapat a csapatverseny 

során használni szeretne szintén adják meg a jelentkezési lapon! 

 

Igyekszünk olyan csapatversenyt összeállítani, hogy a megszokott élő 

csapatversenyekhez hasonló élményt jelenthessen a csapatoknak. örülnénk, ha minden 

intézmény részt tudna venni a csapatversenyen is.  

 

A jelentkezést a https://forms.gle/jxJJtDSoEySQyy3H8 elektronikus űrlap kitöltésével 

jelezzék legkésőbb február 26-ig (péntek)! 

Versenyünket a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósítjuk meg.  

 Bár a személyes versenyek hangulatát, a diákok és kollégák egymással való találkozását, 

a konzultációt, beszélgetéseket, barátságokat nem pótolja ez a megjelenési forma, de nem 

szerettünk volna, ha teljesen elmarad a verseny. Ebben az időpontban még nem éreztük 

biztonságosnak a különböző csapatok diákjainak együttes elhelyezését az internátusban, illetve 

a csapatverseny lebonyolítását a több mint száz diáknak.  

Reméljük, hogy ennek ellenére szívesen vesznek részt a tehetséges diákok a versenyen! Nagyon 

szépen köszönjük a támogatásotokat és a segítséget a lebonyolítás és a javítás során!  

Az elkövetkezendő félévre is eredményes munkát kívánunk!  

 

Üdvözlettel és áldáskívánással: 

 

 

 

 

Biróné Kabály Enikő     Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett 

       munkaközösség vezető                     igazgató sk. 

 

https://forms.gle/jxJJtDSoEySQyy3H8

