
Megnevezés Első forduló
Második forduló 

(v. első forduló)
Döntő forduló

Nevezési 

határidő*
Egyéb tudnivalók**

Nev.

díj***

OKTV II. kat. november 12. kedd január 22. szerda március 16. hétfő szept.
5 órás; bármely írásos segédeszköz, valamint számológép használható, de egyéb 

elektronikus eszköz nem
 --- 

Arany Dániel Mat. V. 

kezdők I., II. kat.
december 5. csüt. február 13. csüt. április 2. csüt. nov. 30.

4 órás; 9. évf.; I. kat.: 4 osztályos gimnazisták max. heti 4 óra; ill. az AJTP kezdő; 

valamint a nyelvi előkészítős osztály nulladik évfolyama 

II. kat.: 6 osztályos gimnazisták; 4 osztályos gimnazisták heti 4-nél több óra; illetve a 

nyelvi előkészítős osztály 9. évfolyama;

használható: toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő, függvénytáblázat

 --- 

Arany Dániel Mat. V. 

haladók  I., II. kat.
december 5. csüt. február 13. csüt. április 2. csüt. nov. 30.

4 órás; 10. évf.; I. kat.: 4 osztályos gimnazisták, akiknél 9. és 10. évf.-on együtt max. 

heti 7 óra; II. kat.: 6 osztályos gimnazisták; 4 osztályos gimnazisták, akiknél  9. és 10. 

évf.-on együtt heti 7-nél több óra;

használható: toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő, függvénytáblázat

 --- 

Varga Tamás Orsz. Mat. 

V.
november 26. kedd január 21. kedd február 25. kedd nov. 12.

Az I. forduló 2 órás, 14 órától; 7.-8. évf.; I. kat.: heti kötelező óraszám legfeljebb 4;

II. kat.: mindenki más; 2. fordulótól van külön feladatsor;

számológép nem használható; körző, vonalzó, szögmérő igen

1 000 Ft

Kalmár László Mat. V. (házi, február) márc. 20. péntek május 22-23. márc. 6.
3.-8. évf.; elektronikus eszköz nem használható; csak körző és vonalzó

3-4. évf.: 60 perc; 5-8. évf.: 90 perc; 10 órától
1 200 Ft

Megyei Mat. V.  --- január? március vége? ? 3 órás; 9.-12. évf.;minden írásos segédeszköz és számológép használható  --- 

Kenguru Mat. V.  ---  --- március 19. csüt. nov. 15. 2-4. évf.: 60 perc (24 feladat); 5.-12. évf.: 75 perc (30 feladat); 10 órától 700 Ft

KockaKobak Mat. V.  ---  ---  ---  --- Ebben a tanévben nem kerül megszervezésre!  --- 

AJTP Mat. V.  ---  --- március 31. kedd  --- számológép és minden írott segédeszköz használható  --- 

Bolyai Csapatverseny 

ált. iskolai korosztály
október 11. péntek  --- nov. 23. szombat szept. 18.

3.-8. évf.; 4 fős csapatok; 60 perc 14.30-tól; 7. és 8. évf.-on 2 kategória van (ált. isk., ill. 

gimn.); nemzetközi döntő az 5-8. évf.-on jún. 27. (Budapest)
1 200 Ft

Bolyai Csapatverseny  

gimnáziumi korosztály
 --- január 10. péntek febr. 29. szombat okt. 17.

9.-12. évf.; 4 fős csapatok; 60 perc 14.30-tól;

nemzetközi döntő jún. 27. (Budapest)
1 200 Ft

Medve Szabadtéri Mat. 

V.
 --- május 16. szombat június 6. szombat ?

5.-12. évf.; 3 fős csapatok; Veszprém, 10.30-15.00 (vagy másik helyszínen másik 

napon); döntő helyszíne: ?; nov. 15-ig kedvezményesebb nevezési díj
?

Alapműveleti Mat. V. (házi) április 1. szerda máj. 9. szombat febr. 1. 4-8. évf.; 60 perc 14 órától; csak íróeszköz és papír használható 1 200 Ft

*: versenykiírás szerinti határidő; az iskolai jelentkezési határidő ettől eltérő általában

**: a kezdési időpontok és az időtartamok több esetben csak az első fordulóra vonatkoznak

VERSENYNAPTÁR
MATEMATIKA (2019/2020.)

1 200 Ft

***: a nevezési díj a csapatversenyeknél is Ft/fő

 --- Zrínyi Ilona Mat. V. február 21. péntek április 17-19. okt. 15.
2.-4. évf.: 60 perc (25 feladat); 5.-6. évf.: 75 perc (25 feladat);

7-12. évf.: 90 perc (30 feladat); 14 órától


