Kedves Versenyzők!
Elkészült a Kalmár Verseny 2019/2020. évi felhívása. Figyelem - változás lesz a megyei forduló
időpontjában! A megyei fordulót jövőre 2020. március 20-án pénteken délután 16.00 órai
kezdettel tartják majd a megyei szervezők!
A 2019/2020. évi felhívás itt olvasható:
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2019/2020. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR
LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENYT. Ez sorrendben a negyvenkilencedik verseny, mely Magyarország legrégebbi iskolai matematika versenye.
A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra.
A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok
körében, matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.
A verseny rendszere: A verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos szervezésű.
1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk
lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/területi fordulón való részvételnek.
Időpontja: 2020. február hónap.
2. Megyei/ területi forduló, melyeket a verseny szervezői helyben valósítanak meg.
A versenyre a megyei szervezőknél lehet jelentkezni, elérhetőségüket megtalálják lentebb.
A megyei fordulóra történő jelentkezés határideje: 2020. március 6. /péntek/
Amennyiben a versenyző megkülönböztetett bánásmódot igényel (pl. feladatsor nagyítása),
kérjük, a jelentkezéskor jelezze a megyei szervezőnek.
Megyei forduló időpontja: 2020. március 20. /péntek/ délután 16.00 óra.
A verseny nevezési díja Magyarországon egységesen 1.200.- Ft, melyet a verseny szervezője
közvetlenül szed be a résztvevőktől és abból a megyei forduló népszerűsítését (dokumentáltan) és lebonyolításának költségeit fedezi. A helyi versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a
versenyközponthoz, ahol majd a javítás történik.
3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, ahová évfolyamonként a
legtöbb pontot elért, legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.
A döntőbe jutott diákoknak és kísérőiknek a szállást idén már nem központilag szervezzük, tudunk javasolni szálláshelyet, de ennek intézése önköltséges.

Az országos döntő időpontja:
2020. május 22-23. /péntek délután és szombat délelőtt/
két feladatfordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend.
A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai
is elismerést kapnak.
Általános tudnivalók:
A 3-4. osztályosok versenyfeladatának megoldására 60 perc, az 5-8. évfolyamosok számára 90
perc áll rendelkezésre. Elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele a verseny
egyik fordulójában sem lehetséges. Fontos információk a feladatok megoldásához:
1) Minden feladat 7 pontot ér.
2) Minden állítást szükséges indokolni, kivéve akkor, ha a feladat szövege azt tartalmazza, hogy
"nem szükséges indoklás".
3) Az eredmény puszta közlése (ha nem szerepel az, hogy "nem szükséges indoklás") 1 pontot
ér.
A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirataiban – Élet és
Tudomány hetilap, Természet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. A versenyről folyamatosan informáljuk az érdeklődőket a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLVIX. TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKA VERSENNYEL kapcsolatban további információ
kérhető a czifrikbarbara@ixam.hu címen.
Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk.
Budapest, 2019. június 13.
Piróth Eszter
igazgató
TIT Budapest

