
 Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
Dienes Megyei Matematikaverseny 

 

1. Nevezés a versenyre 
A www.moricziskola.hu oldal „Megyei versenyeink” menüjében található információs oldalról  töltsék le 
a nevezési lapot, mely egy szerkesztett excel táblázat lesz. 
A moricziskola96@gmail.com e-mail címre visszaküldött excel táblázatba írják be a nevezett tanuló 
évfolyamát, a gyerek nevét, az iskola nevét, a felkészítő tanárának nevét. 
A táblázat fejrészébe írják be az iskola nevét, címét és a kapcsolattartó pedagógus e-mail címét. 
Az e-mail tárgy mezőjébe írják be: Dienes versenyre nevezés 2022 
Egy iskola egy e-mailben küldje el az összes tanulója nevezését! 
A nevezések elküldési határideje: 2022. április 20. 
A határidő után küldött nevezéseket nem fogadjuk el. 
Egy iskolából évfolyamonként 5 fő nevezését fogadjuk el. 
 

2. Nevezési díj 
A nevezési díj 800 Ft/fő. 
A nevezési díjat átutalással a Nebuló Alapítvány számlaszámára kérjük befizetni:   

Takarékbank Zrt.  számlaszám: 68800099-11053466 
Kérjük, hogy a nevezés elküldésekor ugyanabban az e-mailben az átutalásról banki kivonatot vagy a 
tranzakció adatait csatolják. 
Egy iskola egy összegben fizesse be a nevezési díjakat. 
 

3. A verseny menete 
a.) A versenyt 2022. május 2-án szervezzék meg az iskolák 14-15 óráig. 
b.) Kérjük, hogy az iskolák biztosítsanak külön tantermet a versenyző gyerekek számára, felügyelő 

pedagógust és figyeljenek arra, hogy egy évfolyamon tanuló gyerekek ne üljenek egymás mellé a verseny 
ideje alatt. 

c.) A versenyzők számológépet nem használhatnak a feladatok megoldása során. 
d.) A verseny napján a nevezés során megadott e-mail címre küldjük el az adott évfolyam feladatsorait 13 

óráig.  A feladatsorokat és az emléklapokat nyomtassák ki minden versenyző számára. 
e.) Biztosítsanak minden gyerek számára nagy A4-es méretű négyzetrácsos lapot! Bélyegezzék le az iskola 

hosszú bélyegzőjével! 
A feladatokat a gyerekek az iskola hosszú pecsétjével ellátott négyzetrácsos lapon oldják meg, dolgozzák 
ki a szöveges feladatok analógiájára.  
Az iskola pecsétje mellé írják fel a gyerekek olvashatóan a nevüket. 
A feladatok sorszáma jól látható legyen a megoldások mellett. 

f.) A megoldásokat tartalmazó négyzetrácsos lapokat nagy méretű borítékban a verseny napján postára kell 
adni az iskolánk címére: 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65. 
A borítékra írják rá: „Dienes verseny” 

 

4. A feladatok értékelése 
a.) A kidolgozott feladatokat iskolánk pedagógusai javítják és értékelik. 
b.) Az eredményeket és pontszámokat május 16-án tesszük közé iskolánk honlapján a „Megyei versenyeink" 

fül alatt. 
c.) Egy évfolyamon az első három helyezett gyerek kap tárgyjutalmat, amit a vírushelyzetre való tekintettel 

postán küldünk ki a díjazott tanuló iskolájába. 
 

Várjuk a matematikát szerető gyerekek jelentkezését !   A verseny szervezői 


