
 
 

 

Tisztelt Matematika Munkaközösség-vezető! 

 
 

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola és a „Művelt Emberfőkért Alapítvány” a 2013-2014-

es tanévben is megrendezi a Fiumei – Tehetségnapon belül a „A matematika kis hercegei” 

vetélkedőt a 6. évfolyamos tanulóknak.  

 

Verseny helyszíne:  Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola 

                               5000 Szolnok, Fiumei utca 5. 
 

Időpontja:   2014. április 11. (péntek) 

    

Érkezés, regisztrálás: 8.30 órától 

 

Megnyitó:  9 óra - aula  
 

A verseny kezdési időpontja:   9 óra 30 perc 

 

Nevezési díj:  3.000 Ft / csapat 

 

Nevezési határidő:  2014. március 28. (péntek) 

 

 

Kérjük, a nevezési díjakat a következő címre és számlaszámra utalják! 

„Művelt Emberfőkért Alapítvány” 

5000 Szolnok, Fiumei utca 5. 

                           számlaszám: 11616001-01661000-16000009 (Erste Bank) 
A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „Matematika verseny” 

 

 

 

Fontos!  A nevezési határidő lejárta után nem tudunk újabb nevezéseket elfogadni! 

Nevezni és számlát kérni kizárólag a www.fiumei.hu/nevezes weboldalon lehet. 

A nevezési díj befizetése csak átutalással történhet. 

 

Kérjük a határidőt és a befizetés módját betartani! 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiumei.hu/nevezes


 

 

 

„A matematika kis hercegei” 6. évfolyamos csapatverseny  
 

Résztvevők köre:  Iskolánként  6. évfolyamos 3 fős csapatok 

  (egy iskola több csapattal is nevezhet) 
 

Nevezési határidő:  2014. március 28. (péntek) 
 

 

A verseny időtartama: 9.30 – 10.30 óra 

 Eredményhirdetés verseny után kb. 1 órán belül. 
 

Érdeklődni lehet: Balázs Sándornénál a 06/30-228-7584-es számon. 
 

A versenyt ebben az évben is a Verseghy Ferenc Gimnázium matematika munkaközösség 

közreműködésével rendezzük. 

A verseny iskolai fordulójának a lebonyolításához ebben a tanévben nem küldünk külön 

feladatsort, javasoljuk iskolánk honlapjáról az előző évek feladatsorainak valamelyikét 

felhasználni, valamint a felkészüléshez javasoljuk a MOZAIK Kiadó matematika 

tankönyvcsaládját. Olyan feladatokat tűzünk ki, amelyekben az együttmunkálkodás 

időnyereséggel jár, illetve a feladat részfeladatokra bontható, és egyidőben mind a három 

tanuló tud munkálkodni. 

A feladatok megoldásait pontozzuk. A megoldás ideje csak holtverseny esetén számít. 

A versenyeinkkel kapcsolatban további információ a www.fiumei.hu/verseny oldalon 

található. 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

Iskolánk pedagógusai és a szervezők nevében jó felkészülést és eredményes versenyzést 

kívánok! 
 

 

Szolnok, 2014. február 26. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Rusvai Károly 

igazgató 

Balázs Sándorné 

munkaközösség-vezető 
 

http://www.fiumei.hu/verseny

