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A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium versenyfelhívása 

matematikából hetedikes tanulók számára 

2016/2017-es tanév 

Idén újra versenyzésre hívjuk a hetedikes „kismatematikusokat”. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

az általános iskolás tanulók között egyre többen vannak, akik szabadidejükben is szívesen 

foglalkoznak matematika feladatok megoldásával. A 2016/2017. tanévben is várjuk azoknak a 

hetedikes tanulóknak a jelentkezését, akik szeretnék összemérni tudásukat saját 

korosztályukban. 

A verseny tartalma, célja: 

 

A feladatsorok egyszerűbb és összetettebb feladatokat tartalmaznak az eddig tanult tananyagra 

építve. Némelyik feladat megoldásához érdekes ötletre van szükség, némelyek kitartó munkát 

igényelnek. Bizonyos feladatoknál a hétköznapi életben megfigyelhető jelenségek kerülnek a 

középpontba, s ehhez kapcsolódóan kell számításokat végezni, ábrákat készíteni. 

Célunk, hogy az általános iskolák motivált, érdeklődő tanulói tehetségüket széleskörűen 

fejleszthessék, kibontakoztathassák. A verseny alkalmat teremet arra is, hogy a tanulók 

megismerjék az iskolánk által biztosított választási lehetőségeket, és segítsük 

pályaorientációjukat. 

A versenyen sikeresen szereplő tanulókat jutalomban részesítjük. 

A verseny lebonyolítása: 

A verseny 4 fordulóban zajlik. Az első három sor megoldását levélben kell elküldeni a megadott 

határidőkre a következő címre: 

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

„Hetedikesek levelező matematika versenye” 

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 48. 

Az egyes feladatsorok megjelenési és beküldési időpontjai: 

2016. október 25. (kedd) beküldési határidő: 2016. november 15. 

2016. november 30. (kedd)  beküldési határidő: 2016. december 20. 

2017. január 24. (kedd)  beküldési határidő: 2017. február 7. 

A feladatsorok letölthetők az iskola honlapjáról: www.nejanet.hu 

A negyedik feladatsor megoldására iskolánkban kerül sor, 2017. március 8-án, szerdán.  

Ez az alkalom lehetőséget ad iskolánk megtekintésére, az itt tanuló diákokkal és tanárokkal való 

beszélgetésre. 
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A versenyre jelentkezés módja:  

Az első feladatsor megoldásának és a nevezési díj befizetését igazoló fénymásolatnak a 

beküldése. A versenyre jelentkezés határideje: 2016. november 15.  

A verseny nevezési díja: 500 Ft/fő. A nevezési díjat kérjük a következő számlaszámra: 

11739009-20144009 befizetni. Kérjük, hogy ezen, megjegyzésként szerepeljen a tanuló neve 

és a tantárgy megjelölése. 

A versennyel kapcsolatban információt ad: Petrásné Szűcs Eleonóra 

e-mail: szucse@nejanet.hu ; Telefon: 36/536-070  

Eredményes, sikeres versenyzést kívánunk! 

Eger, 2016. szeptember 20. 

 Petrásné Szűcs Eleonóra  Bányainé Pichler Tímea és Zsebe Dániel 

 szakmacsoport-vezető versenyszervezők 
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