Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
megyei igazgató
KALMÁR LÁSZLÓ ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szövetségi Irodája és a TIT Pest Megyei Egyesülete
meghirdette a Kalmár László Országos Matematikai Versenyt az általános iskolák 3-8.
osztályos tanulói, illetve a velük azonos korú 8 és 6 osztályos gimnáziumok diákjai számára.
A verseny szervezője Bács-Kiskun megyében a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
(Tudomány és Technika Háza, Kecskemét, Rákóczi út 2. Telefon fax: 76/505-688: 76/505689). Szeretnénk a versenyen minden diáknak lehetőséget adni, hogy matematikai
érdeklődését, tehetségét bizonyítsa.
A megyei verseny ideje: 2018. március 24. szombat 10 óra
Az iskolák február hónapban az általuk legjobbnak tartott módon létszámkorlátozás nélkül
döntik el, hogy kiket neveznek be a megyei versenyre. A nevezéseket – név, osztály, valamint
a verseny helyszín megjelölésével – március 05-ig várjuk.
A megyei versenyre külön meghívót nem küldünk!
Helyszínek:
Kecskemét, Központi Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Katona J. tér 14.
Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény, Asztrik tér 1.
Kiskunhalas, Felsővárosi Általános Iskola Szabadság tér 6.
Kunszentmiklós, Baksay Sándor Református Gimnázium, Kálvin tér 17.
A verseny nevezési díja: 1.200,-Ft/fő.
A 3. 4. osztályos gyerekek 60 percig, az 5-8. osztályos gyerekek 90 percig dolgozhatnak.
Fontos, hogy kihasználják a teljes időt. A hamarabb beadott dolgozat semmi előnyt nem
jelent. A verseny ideje alatt a tanulók lehetőleg ne hagyják el a helyszínt.
Számológép és semmilyen más írásos segédeszköz nem használható, a tanulók tartalmi
segítséget nem kaphatnak.
Az országos döntőbe, melyet a versenyközpont szervez Budapesten, a területenként és
évfolyamonként a legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőben a
versenyzőknek a részvétel ingyenes, a kísérőknek önköltséges.
A döntő időpontja: 2018. május 25 – 26. (péntek délután és szombat délelőtt) Két
feladatfordulóval, melynek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend.
A www.tittkalmarlaszkomatematikaverseny.hu
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
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Valamennyi versenyző eredményéről a www.titbkkm.hu honlapon tájékozódhatnak.
Kecskemét, 2017. december 14.
Szabics István
megyei igazgató
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