
 

A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium versenyfelhívása matematikából 

hatodikos tanulók számára 2020/2021-es tanév  

Kedves hatodik osztályos diákok!  

A Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium matematikaversenyt hirdet általános iskolák 

hatodik osztályos tanulói részére. Várjuk jelentkezéseteket, ha szeretitek a matematikai, logikai feladatokat 

és érdekességeket. 

A versenyre való jelentkezés az idén a Microsoft Forms felületén, online módon történik. 

A verseny három fordulóból áll:  

Az 1. forduló:  

Egy teszt jellegű (15 tesztkérdésből álló) feladatsort kell megoldanotok és kitöltve online visszaküldenetek, 

2020. november 25. szerda éjfélig.  

A feladatlap 2020. november 18-tól (szerda) lesz elérhető iskolánk honlapján. A felület november 25. 

éjfélig folyamatosan nyitva lesz. Kérünk benneteket, figyeljetek arra, hogy csak akkor kattintsatok a 

„Küldés” gombra, ha már minden feladat válaszát bejelöltétek. A feladatsor megoldását csak egyszer 

küldjétek be! A versenyre úgy nevezhettek, hogy az I forduló feladatsorának megoldását továbbítjátok 

számunkra. 

A 2. forduló:  

2020. november 30-án (hétfőn) egy e-mailt küldünk a második feladat választható témáiról. Ebben a 

fordulóban egy egyéni projektmunkát kell elkészítenetek. Az elküldött három témából egyet kell kiválasztani, 

kidolgozni és a tapasztalatokat megosztani velünk. A munkáitokat egy rövid videó vagy hangos ppt 

formájában a macsinkag@nejanet.hu e-mail címre küldjétek el. 

 

Beküldési határidő: 2020. december 9. (szerda) éjfél 

 

A 3. forduló:  

Az első két fordulón legsikeresebben szereplő hatodik osztályosokat egy döntő fordulóra invitáljuk az online 

térbe, 2020. december 14-én (hétfőn) 14:30-tól 15:30-ig.  

A döntőbe jutott tanulók neve/jeligéje 2020. december 11-től megtalálható lesz a honlapunkon. A döntőben 

egy feladatsort kell megoldanotok, amely hosszabb kifejtést igénylő matematikai feladatokat tartalmaz. A 

megoldások elkészítésére 60 perc áll majd a rendelkezésetekre. 

A versenyen legsikeresebben szerepelt diákokat megjutalmazzuk. Reméljük, Te is köztük leszel!  

 

A versennyel kapcsolatban információt ad: Macsinka Gábor, e-mail: macsinkag@nejanet.hu. 

 

Eredményes, sikeres versenyzést kívánunk!  

Eger, 2020. november 13.  

Petrásné Szűcs Eleonóra 

szakmacsoport vezető 

 

Bányainé Pichler Tímea, Dr.Barczi-Veres Krisztina, Kormos Nóra, Macsinka Gábor 

versenyszervezők 

3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu  
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