
 
 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

JEDLIK ÁNYOS TECHNIKUM KAPCSOLATÉPÍTŐ CSAPATVERSENYE LEENDŐ 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

 

Iskolánk, a Győri Szakképzési Centrum 

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium  

matematika csapatversenyt hirdet  

az iskola iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos tanulóknak. 

 

Az idei versenykiírásunkban a járvány miatt  

jelentős változás van az előző évekhez képest. 

 

Versenyünket két kategóriában és két fordulóban rendezzük meg: 

I. kategória: 3 fős csapatok részére 

II. kategória: egyéni versenyzők részére 

 

1. Házi - online forduló 

Időpontja: 2020. október 12. hétfő 15.00 

Helyszíne: szabadon válaszható helyszín. 

Az első feladatsort az iskolánk honlapján tesszük nyilvánossá a fenti időponttól. 

Ezt tetszőleges helyszínen kell a 3 fős csapatoknak, vagy egyéni versenyzőknek megírni. 

Kérjük, hogy a résztvevők neve, évfolyama, iskolája, iskola címe és e-mail címük 

szerepeljen a beküldésre kerülő megoldás tetején.  

A megoldásokat zárt borítékban aznapi, vagy legkésőbb másnapi 2020.10.13 

keddi postabélyegzővel kérjük iskolánk címére feladni. Az címzett iskola neve alá a 

borítékra kérjük feltüntetni: Jedlik Matematika Verseny  

A helyes megoldás 2020.10.14-től megtekinthető a honlapunkon.  

2. Döntő-forduló 

Időpontja: 2020. november 02. hétfő 14.30-17.00 

Helyszíne: Győr, Szent István út 7. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 

Technikum 

A második, döntő forduló résztvevőit az első forduló beküldött megoldásainak 

kijavítása, értékelése után, a honlapunkon tesszük nyilvánossá a beérkezéstől függően 

2020.10.19-ig.  Csak a döntőbe behívott legjobb 6 csapatot és 6 egyéni versenyzőt 

értesítjük és jelenítjük meg a honlapunkon.   



 
 

Iskolánk műszaki-informatikai irányultsága miatt kiemelkedő szerepet kap a matematikai 

és az idegen nyelvi alapok elsajátítása, ezért 1 feladat a döntőben angol és német 

nyelven is kitűzésre kerül. A házi fordulóban csak magyar nyelvű feladatok lesznek. 

 

A verseny nem része a középiskolai felvételinek, a kitűzött feladatok gondolkodtató, 

logikai példák, melyek megoldása külön felkészülést nem igényel. Az idegen nyelvű 

kérdés az általános iskolai szókincsre épül, az angol vagy német nyelv választható.  

A régebbi feladatsorok az iskolánk honlapján olvashatóak. https://www.jedlik.eu/ 

Célunk az, hogy leendő partnereinket (szülőket és diákokat) segítsük abban, hogy 

megalapozott döntést hozhassanak továbbtanulásuk érdekében, a műszaki pálya iránti 

érdeklődésüket felkeltsük.  

Célcsoportunk pályaválasztás előtt álló 7. és 8. osztályos diákok, akiket a műszaki pálya 

vonz. 

  

A döntő tervezett programja: 

14.30.-14.50.  Regisztráció, eligazítás 

14.55.-15.00.  A verseny megnyitója, tájékoztató 

15.00.-16.00.   Verseny.  

16.00.-17.00.  Tájékoztató az iskoláról. A megoldások ismertetése. 

17.00.   Eredményhirdetés  

Nevezés a versenyre:  

A nevezés díjtalan. Külön nevezést nem kérünk, az első forduló megoldásainak 

beküldése a döntőre való nevezést jelenti. 

Iskolánként tetszőleges számú érdeklődő 7- 8. osztályos tanulókból álló 3fős csapat, 

vagy 7- 8. osztályos egyéni versenyen induló tanuló vehet részt a versenyen.  

A verseny döntő fordulóján segédeszköz (zsebszámológép, függvénytáblázat stb.) nem 

használható!  

 

A versennyel kapcsolatos egyéb információt szükség esetén a szervezők adnak: 

cssjudit@gmail.com     burnoke@jedlik.eu 

 

Az első forduló versenyfeladata az alábbi linken lesz elérhető: 

https://www.jedlik.eu/kapcsolatepito/ 

 

 

Győr, 2020.09.22.                              Módos Gábor igazgató 
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