
 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
JEDLIK ÁNYOS KÖZÉPISKOLA KAPCSOLATÉPÍTŐ CSAPATVERSENYE LEENDŐ KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

 

Iskolánk, a Győri Szakképzési Centrum 

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

matematika csapatversenyt hirdet az iskola iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos tanulóknak. 

Versenyünket két kategóriában rendezzük meg: 

I. kategória: 3 fős csapatok részére 

II. kategória: egyéni versenyzők részére 

Iskolánk műszaki-informatikai irányultsága miatt kiemelkedő szerepet kap a matematikai és az idegen 

nyelvi alapok elsajátítása, ezért 1 feladat angol és német nyelven is kitűzésre kerül. 

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 rendezvény időpontja: 2019. október 21. hétfő 14.30-17.00 

A rendezvény helyszíne: Győr, Szent István út 7. 

     Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium  

 A tervezett program: 

14.30.-14.50.  Regisztráció, eligazítás 

14.55.-15.00.  A verseny megnyitója, tájékoztató 

15.00-16.00.  Verseny. Ez idő alatt a kísérő tanároknak, szülőknek a műszaki pálya  

   lehetőségeit bemutató ismertetőt tartunk. 

 Eredményhirdetés: 

     Az eredményeket az iskola honlapján 2019.10.25-ig közzétesszük,  

     erről a résztvevőknek e-mailben tájékoztatót küldünk.  

   Ünnepélyes díjátadóra a Nyitott Kapuk rendezvénysorozat első napján kerül sor. 

 Nevezés a versenyre: A nevezés díjtalan.  

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

osztályos egyéni versenyen induló tanuló nevezését várjuk. Az első 300 fő nevezését tudjuk fogani, 

erről válaszlevélben értesítést küldünk a jelentkezőknek. 

A nevezéskor kérjük az egy csapatban induló tanulók nevének, évfolyamának megadását valamint az 

egyéni nevező tanulók nevének, évfolyamának külön feltüntetését. 

Amennyiben a tanulókat tanár kollégák, szülők kísérik, kérjük létszámuk előzetes jelzését.  

A versenyen segédeszköz (zsebszámológép, függvénytáblázat stb.) nem használható!  

A nevezéseket 2019. október 14, hétfőig elektronikus úton az alábbi címekre kérjük: 

cssjudit@gmail.com     burnoke@jedlik.eu 

 

Győr, 2019.09.25.                              Módos Gábor igazgató 
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mailto:burnoke@jedlik.eu

