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FELHÍVÁS
Matematika levelező baráti körre
A TIT, Körösök Vidéke Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan az idén is meghirdeti az
5 fordulós levelező baráti köröket matematika témakörben.
A matematika verseny idén is 5 fordulóból és egy megyei döntőből áll, melyet 2019. május
08-án szerdán rendezünk meg. ÚJDONSÁG: 5-6. és 7-8. évfolyamok számára írjuk ki a
gondolkodtató feladatokat, úgy, hogy az 5. és 7. osztályosok is meg tudják azokat oldani.
Bízunk benne, hogy a két korcsoport együtt szerepeltetése erősíti a versenyszellemet (hiszen
melyik 5-es ne szeretne egy 6-ost megelőzni, ill. egy 6-osnak is igyekeznie kell, nehogy már
egy 5-es előrébb végezzen..).
A döntő első hat helyezettjét oklevélben, valamint az első három helyezettjét könyvjutalomban
részesítjük. Itt megmarad az évfolyamonkénti külön díjazás, az összevont kategóriák ellenére.
Jelentkezés a mellékelt nyomtatványon, illetve az iskolákban sokszorosított jelentkezési
lapon történik, melyet értelemszerűen kitöltve, 6 db felbélyegzett és megcímzett „postakész”
válaszborítékkal, valamint a részvételi díj (2000,- Ft/fő/tantárgy) befizetését igazoló bizonylat
csatolásával 2018. október 12-ig szíveskedjék a TIT címére eljuttatni (5600 Békéscsaba,
Damjanich u. 1/3.). Ha az iskolán keresztül történik a levelezés, akkor azt fel kell tüntetni a
jelentkezési lapokon, vagy osztályonkénti névsort kérünk. Meg kell jelölni a befizető nevét,
címét. Ebben az esetben osztályonként és tantárgyanként kérjük a 6 db „postakész”
válaszborítékot - a tanulók létszámától függően megfelelő méretűt -, a jelentkezési lapokkal
vagy névsorral az átutalás vagy befizetés bizonylatával együtt.
Az első forduló feladatlapjait 2018. október 24-ig fogjuk elküldeni a tanulók címére, melyet
kérünk a feladatlapon megadott beküldési határidőig visszajuttatni, vagy postára adni a
címünkre.
Kérjük a határidők pontos betartását, hogy a szaktanár időben kijavíthassa a beérkezett
megoldásokat és a következő feladatsort az elért pontszámmal együtt egyszerre elküldhessük.
Kérjük az Igazgató Urat/Nőt, illetve a szaktanárokat, hogy juttassák el a tanulókhoz a
tehetséggondozásnak ezen formájával kapcsolatos fent leírt információkat, hogy iskolájukból
minél több tanuló kapcsolódhasson be e nemes vetélkedésbe.
Várjuk jelentkezésüket!
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