MÓRA MATEK
VERSENYSZABÁLYZAT
A Móra Tehetségekért Alapítvány (MÓTA) az alábbi szabályok
szerint hirdeti meg a Móra Matek matematika versenyt.

A VERSENY CÉLJA
A verseny elsődleges célja a tehetséggondozás, a tanulók matematika
iránti érdeklődésének felkeltése. Célunk az általános iskola alsó
tagozatán az átlag feletti teljesítményre képes tanulók adottságainak
felismerése, a tananyag témaköreinek érdekes, újszerű
megközelítésével a problémamegoldó, logikus gondolkodás, és a
lényeglátó, következtető képesség fejlesztése. Célunk továbbá
segítséget nyújtani az iskoláknak, a pedagógusoknak és a szülőknek a
diákok matematikai gondolkodásának szakszerű fejlesztéséhez, a
tehetségek felismeréséhez.
A VERSENY KATEGÓRIÁI, RÉSZTVEVŐI
A verseny egy kategóriában – általános iskola alsó tagozat-, azon
belül négy korcsoportban – 1., 2., 3., 4. osztály –
kerül
megrendezésre.
A JELENTKEZÉS MÓDJA
A versenyre a minden év szeptemberében megjelenő versenyfelhívás
alapján, a nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.
A versenyre nevezni lehet
- pedagóguson keresztül (iskolánként, évfolyamonként)
- szülő beleegyezésével egyénileg.
A nevezési lapon meg kell adni a tanuló nevét, iskoláját, évfolyamát,
felkészítő nevelőjét, levelezési címét.
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A jelentkezés történhet postai úton, e-mailben vagy a honlapon
keresztül.
Nevezési határidő: az éves versenyfelhívás szerint.
Pótnevezés: október 30.
NEVEZÉSI DÍJ
A nevezési díjat az éves versenyfelhívás szerint a nevezések lezárását
követően, legkésőbb november 30-ig átutalással, ill. az első forduló
feladatlapjaival együtt kiküldött csekken kérünk befizetni.
A VERSENY MENETE, FORDULÓI
1. forduló
Az első forduló novembertől márciusig tart, s 3 levelező feladatsor
iskolai/otthoni megoldásán alapul. Az egyes évfolyamoknak
összeállított feladatlapok 6-8 feladatot tartalmaznak fordulónként.
A feladatok összeállítását, a visszaküldött megoldások javítását,
értékelését alsó tagozatos és matematika szakos tanárok végzik. Az
értékelt feladatlapokat a következő fordulóval együtt, postai úton
juttatjuk el az iskoláknak vagy az egyéni versenyzőknek. Minden
levelezős feladatlap megoldására és visszaküldésére legalább 3 hét
áll a diákok rendelkezésére.
2. forduló
A levelezős fordulók lezárását követően a döntő fordulóra minden
iskolából
–
a
versenyzők
számarányának
megfelelőenévfolyamonként a legeredményesebb diákok (maximum 6 fő) kapnak
meghívást a döntőbe. Amennyiben egy iskolából 6-nál több
versenyző is azonos pontszámot ér el egy évfolyamon, úgy az iskola
dönti el, mely tanuló(k) vesz(nek) részt a döntőben.
A döntő forduló helyszíne: Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
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A döntő forduló 7 feladatának megoldására valamennyi évfolyamon
60 perc áll a versenyzők rendelkezésére. A döntős feladatlapok
kódszámmal
ellátottak,
a
versenyzők
terembeosztásáról,
ülésrendjéről a szervezők a helyszínen tájékoztatják a résztvevőket.
A FORDULÓK IDŐPONTJAI
1. forduló – A pontos időpontok minden évben az iskolai
szünetekhez igazítva, az aktuális Versenyfelhívásban kerülnek
kiírásra.
1. feladatsor november
2. feladatsor január
3. feladatsor március
2. forduló - országos döntő
Időpontja: április
A VERSENY DÍJAZÁSA
Az első forduló díjazása
Az első forduló végén (a 3 feladatsor visszaküldése után) a maximális
pontszámot elért versenyzők arany, a 99–95% közöttiek ezüst, a 9490 % közöttiek bronz Oklevelet kapnak. A 90% alatt teljesítő
résztvevők mindegyikét Móra Matek Emléklappal jutalmazzuk.
Emellett minden 80% fölött teljesítő versenyző tárgyjutalomban is
részesül (pl. órarend, könyvjelző, naptár).
A döntő forduló díjazása
Minden döntő fordulóban résztvevő tanuló oklevelet, kis értékű
tárgyjutalmat, valamint édességet és ivólevet kap.
A döntőben évfolyamonként az 1. - 6. helyezett tanulókat díjazzuk,
akik az Oklevél mellé könyv-, vagy tárgyjutalomban részesülnek, s az
első három helyezettet a Móra Matek
arany-, ezüst-, vagy
bronzérmével is megjutalmazzuk.
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A díjazott tanulók felkészítő nevelőinek munkáját ajándékkal
köszönjük meg.
A díjazott tanulók helyezésének súlyozott pontszámai összeadásával
kerül kiválasztásra a évfolyamonként a legeredményesebb iskola, akit
Vándorserleggel jutalmazunk.

EGYÉB TUDNIVALÓK
 Az Ünnepélyes díjátadóra a döntő napján 13 órakor kerül sor.
 Az eredmények a díjátadás közben a helyszínen kifüggesztésre
kerülnek. Ezt követően az Alapítvány és a közreműködő
partneriskola honlapján tekinthető meg a versenyzők kódszáma
alapján.
 A verseny szervezésében közreműködő partneriskola diákjai
külön elbírálásban vesznek részt a versenyen.

Nyíregyháza, 2013.
Móra Tehetségekért Alapítvány Kuratóriuma
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