
BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY 
NEMZETKÖZI DÖNTŐ 5-12. OSZTÁLYOSOKNAK 

 
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” 

 
Versenykiírás 2016/2017. 

 
Az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) a 2016/2017. tanévben meghívásos alapon meg-
rendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny nemzetközi döntőjét 5-12. osztályosok részére. A versenyt írásbeli formában bonyolít-
juk le az alább leírtak szerint. 
A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehe-
tőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett nemzetközi szinten 
összemérhessék tudásukat. 
A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó 5-12. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek 
részt. 
A verseny nemzetközi döntőjét az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le, amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes. Minden 
országból (ebben a tanévben Németország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia) évfolyamonként az adott országban első he-
lyezett kap meghívást a verseny nemzetközi döntőjére. 
 
A nemzetközi döntő megnyitójának időpontja: 2017. június 25. (vasárnap), 8 óra 30 perc, helyszíne Budapesten a Veres Péter 
Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.),  
 
A nemzetközi döntő (írásbeli) időpontja: 2017. június 25. (vasárnap), 9 óra, helyszíne Budapesten a Veres Péter Gimnázium (1039 
Budapest, Csobánka tér 7.),  
 
A díjkiosztó időpontja: 2017. június 25. (vasárnap), 11 óra, helyszíne Budapesten a Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Cso-
bánka tér 7.). 
 
A részletes program változtatásának jogát fenntartjuk, a végleges programot legkésőbb 2 hónappal a verseny előtt közzétesszük. 
 
Nevezési díj: ingyenes 
 
A döntő szabályai: A nemzetközi döntőn 5 feleletválasztós feladatot kell megoldani. A munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A felelet-
választós feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes. A válaszlapon 
a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. 
A döntő pontozása: 

A feleletválasztós kérdéseknél minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők 
szerint: – helyesen bejelölt mező: 3 pont – helyesen üresen hagyott mező: 2 pont 

 – helytelenül bejelölt mező: –1 pont – helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont 
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár. 

 
A versenyen csak íróeszköz, körző, vonalzó és szögmérő használható, elektronikus eszköz nem. A csapattársak egymás között csak 
halkan beszélgethetnek. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. 
A nemzetközi döntőn egy csapat összetétele a saját országos döntőn résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat. Ha vala-
melyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet.  
 
Díjazás: A nemzetközi döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat és felkészítője részesül jutalomban. 
 
További információk: az info@bolyaiverseny.hu e-mail címen, illetve telefonon: 00-36-30-386-2445 (Nagy-Baló András). 
 

Az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány 
 Nagy-Baló András Tassy Gergely 
 elnök titkár 
 
Budapest, 2016. május 1. 


