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Általános információk

– A megye sok évtizedes versenye

– Nyolcadik éve készítem én a feladatsorokat

– Régebben egy nehezebb közös érettségi-felvételihez

hasonlították, az új rendszerben egy nehezebb emelt

érettségihez lehetne hasonlítani

– Hagyomány: egy fordulóban, egy példasorral több kategória

együttes mérése

– A feladatsorokat két szaktanácsadó és egy kolléga nézi át,

javaslataik, észrevételeik beépülnek a feladatsorokba és a

javítási útmutatókba.



Egy forduló, egy példasor, több kategória

Előnyök:

• A megye minden versenyzőjének teljesítménye
összemérhető, korrekt megyei rangsort ad a diákok közt

• Az egyes iskolatípusok jellemző hibái összevethetők

• Könnyebb az egységesítés

• Kevesebb előkészülettel jár
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Hátrányok:

• A gyengébbek kevesebb sikerélményhez jutnak

• Több lesz a nem értékelhető dolgozat

• Kevesebb iskolának lesz díjazottja

• A gyengébbek számára demotiváló

• A feladatmegoldások nem kívánhatnak többet középszintű
tudásnál



A hátrányok megszüntetésének 

lehetőségei

• Több kérdésből álló feladatok (könnyebb, 

majd nehezebb kérdések)
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A hátrányok megszüntetésének 

lehetőségei

• A bizonyítások mellett „kiszámolós” és 

„esetvizsgálós” feladatok
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A hátrányok megszüntetésének 

lehetőségei

• Minden évfolyamon legalább egy érdekes, 
mindennapi élethez köthető alkalmazott 
matematikai feladat
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A hátrányok 

megszüntetésének 

lehetőségei

Nehezedő 
feladatsor, az 

elején egyszerűbb 
feladatokkal
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A hátrányok megszüntetésének 

lehetőségei

• Szakközépiskolák és szakiskolák számára 
szervezett  SZEMA csapatverseny – kiegészíti 
a Bolyai versenyt
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A Bolyai verseny feladatkitűzésének néhány irányelve

• Régebbi elv volt: az évfolyamon minden feladat a megelőző évfolyam
végéig terjedő tudásanyaggal megoldható legyen

• Új elv: az első féléves tananyag még szerepelhet az adott évfolyam
feladatsorában, mivel tavasszal van a verseny

• Minél több témakör érintve legyen a feladatokban

• Minden évfolyam feladatsorában legyen alkalmazott matematikai
feladat

• Legyenek olyan feladatok, melyekben kisebb lépésekben lehet haladni,
így részpontok szerzésére van lehetőség

• Ha egy feladatban több alkérdés van, lehetőleg egymástól függetlenül
lehessen rájuk válaszolni

• Minden évfolyamon legyen legalább egy „vérbeli” versenyfeladat,
melyet típusfeladatokban nem szereplő matematikai ötlettel lehet
megoldani.



2015/2016. tanévi verseny egységesítése

• 10 pont alatti dolgozatok nem lettek értékelve, rangsorolva.

• Csak 20 pont fölötti eredményt elért versenyzők kerültek a díjazottak
közé

• A 9 és 10. évfolyamon egyetlen összevont kategóriában lett értékelve az
összes gimnáziumi dolgozat, emiatt 6 díjat osztunk ki.

• A 11. évfolyamról nem érkezett be alapóraszámú versenyzői dolgozat,
emiatt a gimnáziumi kategóriában több díjat osztunk ki.

• A 11. évfolyam szakközépiskolai, szakiskolai kategóriájában nem
adtunk ki díjat, a dolgozatok nem érik el a díjazás 20 pontos határát.

• Több beérkezett dolgozat pontszáma változott az egységesítés során

• A 10. évfolyam 4. feladatában a közelítő számítások nem teljes értékűek.
Ugyanitt hibás ábrából levont helyes következtetések esetén az első 5
pont veszett el.

• A versenyzők gondolatmenetének jó szándékú értékelése – hasznos
részek értékelése hibás és hiányos megoldásokban

• Az egységesített dolgozatokat bármelyik kolléga megtekintheti –
(Zsiros Péter, 30/400-3482)
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Köszönöm figyelmüket, jó munkát 

kívánok a 2016/2017-es tanévre!

• Zsiros Péter 

• Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

• 30/400-3482

• zsirp@freemail.hu

• zsirp.uw.hu


