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 / fax 49/352-723
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Tisztelt Igazgató Nő/Úr!
Iskolánk idén 25. alkalommal hirdeti meg a „Törd a fejed!” Országos Tehetséggondozó Matematikaversenyét.
A döntővel kapcsolatos tudnivalók a következők:
-

A verseny ingyenes, nevezési díj nincs.
A versenyt 1-8. évfolyamnak hirdetjük meg. Minden iskolából évfolyamonként egy versenyző jelentkezését
várjuk.

Fontos: A verseny lebonyolítása a www.tordafejed.hu oldal segítségével történik. A szükséges információkat az
„Aktuális” menüpont alatt lehet elérni.
Nevezés: Határideje: március 06.
Jelentkezni regisztráció után a „Jelentkezés a döntőre” menüpont alatt lehet.
Minden évben új regisztráció szükséges. Kérjük, hogy minden iskolából egy kapcsolattartó regisztráljon!
Verseny: A verseny időpontja: 2020.március 20.
A tavalyi évhez hasonlóan a tanulók évfolyamonként egyénileg mérik össze tudásukat. A javítás ideje alatt
csapatversenyt rendezünk, ezért a döntőre elsősorban azokat az iskolákat várjuk, akik minden évfolyamon
képviseltetik magukat, de ennek hiánya nem kizáró ok.
- A javításban számítunk a kísérő matematika szakos kollégák együttműködésére.
- A versenyzők használhatnak körzőt, vonalzót, számológépet!
- A csapatverseny lebonyolításához szükséges csapatonként egy jól használható (böngészőt futtató) mobil
telefon.
Értékelés:
A döntőn a legeredményesebb versenyzők és az iskolák közötti verseny dobogós helyezettjei tárgyjutalomban
részesülnek.
Ebéd: A verseny után lehetőség van meleg ebéd elfogyasztására, melynek igénylése szintén a „Jelentkezés a döntőre”
menüpont alatt történik. Az ebédet igénylők pontos számát kérjük, jelezzék! Az ebéd ára 700 forint, amit reggel a
regisztráció során készpénzben kell kifizetni, átutalásra nincs lehetőség. A számlát előre kinyomtatjuk, ezért kérjük,
a pontos címet írják be, amely alapján a számla kiállításra kerül!
A döntő rövid programja:
830 - 850
900 – 915
930 - 1130
1140 - 1230
1230 -

Gyülekezés a kisudvaron, regisztráció a tornateremben, ebéd kifizetése
Megnyitó a templomban
Verseny a tornateremben (egyéni, majd csapatverseny)
Eredményhirdetés
Ebéd

Az oldal kezeléséhez segítséget kaphatnak az „Aktuális” menüpont alatt letölthető Útmutató a felület kezeléséhez.pdf
megnyitásával.
Sok sikert, jó versenyzést kívánunk!
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