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Református Középiskola
Matematika munkaközössége
részére

Debrecen, 2019. 01. 23.

Versenyfelhívás
Kedves Matematika szakos Kollégák!
2019. március 1-én és 2-án kerül megrendezésre immár huszonhetedik alkalommal a
református iskolák matematikaversenye a 7-12. évfolyamok számára. Március 1-én, pénteken
lesz a verseny egyéni írásbeli fordulója. Március 2-án, szombaton a korábbi évekhez
hasonlóan iskolák közötti csapatversenyt rendezünk.
A versenyre valamennyi református iskola évfolyamonként egy tanulót küldhet. Szeretettel
várjuk a református általános iskolák 7. és 8. évfolyamának legjobbjait is.
Számítunk a matematika szakos kollégák részvételére, mivel a verseny időpontjában szakmai
napot szervezünk. Kérjük továbbá a kísérőket, hogy az egyéni verseny után vegyenek részt a
versenydolgozatok javításában. Ennek során egyetemista diákokkal, ill. a feladatsorokat
összeállító egyetemi oktatókkal közösen alakítanánk ki javító csoportokat.
A részletes programot és a jelentkezési lapokat ezúton küldjük, valamint a Református
Pedagógiai Intézet Hírlevelében is közzétesszük.
Kérjük, ezeket a jelentkezési lapokat február 15-ig szíveskedjenek visszaküldeni!
Versenyünket a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósítjuk meg, így idén a
résztvevő diákok és kísérők költsége összesen 2000Ft/fő. A díjakról a helyszínen kitöltött
igazoló lapok alapján az intézményeknek átutalási számlát küldünk.
A jelentkezést, amennyiben módjuk van rá a https://goo.gl/forms/uOuLFmWbJ6E5OhKq2
elektronikus űrlap kitöltésével jelezzék.
Ha nem tudják ezt megoldani, elküldhetik az eniko@drkg.hu e-mail címre is.
Postacímünk: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
“Református Iskolák Országos Matematikaversenye”
4026 DEBRECEN, Péterfia u. 1-7. Tel: (52) 614-896, Fax: (52) 614930
Az elkövetkezendő félévre is eredményes munkát kívánunk! A márciusi személyes találkozás
reményében
Tisztelettel:
Biróné Kabály Enikő
munkaközösség vezető

Győri József
igazgató

Református Iskolák XXVII. Országos Matematikaversenye
Programok
Március 1. (Péntek)
1100-1300
1315-1400
1430-1500
1500-1800
1830-1900
19001900-2200

Érkezés, regisztráció, a szállások elfoglalása
(Kérjük, a Gimnázium udvarán parkoljanak!)
Ebéd
Köszöntés, eligazítás a Gimnázium nagy előadótermében
Versenyfeladatok egyéni megoldása a Gimnázium tantermeiben
Kísérőknek:
Deli Lajos: Szélsőértékfeladatok elemi megoldása
Vacsora
Kísérőknek vacsora a Diákotthon alagsorában levő tükörteremben
Szabadprogram, városnézés, sportolás a Diákotthon tormatermében és
udvari pályáján

Március 2. (Szombat)
730-800
800-830
830-1030
1030-1120
1130-1200
1200-

Reggeli
Reggeli áhítat a Gimnázium nagy előadótermében
Csapatverseny (Gimnázium)
Eredményhirdetés
Ebéd
Hazautazás

