GYŐRI GÁRDONYI GÉZA
ÁLTALÁNOS ISKOLA
9024 Győr, Baross Gábor u. 49. : 06/96 417 313 igazgato@gardonyi-gyor.hu

Tisztelt alsó és felső tagozatos matematika munkaközösség-vezetők!
A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola versenyt szervező szakmai csoportja értesíti Önt, hogy a
2019-2020-as tanévben ismét logika levelezős versenyt indít megfelelő létszámú jelentkezés
esetén.
Az előző tanévben versenyünkön az ország 94 iskolájából 565 tanuló vett részt.
2006-tól 7-8. évfolyamos versenyünket az Oktatási Közlönyben megjelentek szerint országosra
terjesztettük ki. Természetesen az ország minden megyéjéből szívesen fogadtuk a kisebb
korcsoportos diákok jelentkezését is. A visszajelzésekből tudjuk, hogy kezdeményezésünk sikeres
volt, a gyerekeknek tetszettek a feladatok. Sok tanuló adott egy-egy feladatra ötletes és különleges
megoldást.
Az áprilisi döntőkön 59 iskola 139 diákja mérhette össze tudását (Győrben 60 diák,
Budapesten 79 tanuló) Az eredményhirdetésen korcsoportonként 6-10 (a versenyzők számától
függően) tanuló kapott értékes jutalmat.
A döntő eredményeit, helyszínenkénti 10-10 helyezettet és az országosan összesített helyezettekből
az első 20 helyezettet honlapunkon is megtekinthetik: www.gardonyi-gyor.hu.
Iskolánk 1988-ban indította el helyi kezdeményezésre tehetségfejlesztő programját. A matematikát
tanítók a kezdet óta aktívan részt vesznek ebben a programban.
A matematikával kapcsolatos adottságok már kis korban megmutatkoznak. Több éves
megfigyelésünk tapasztalatai mutatják, hogy a logikaórákon és matematika szakkörökön való
fejlesztés minden más tantárgy tanulásához kiváló segítséget nyújt. A matematikai képességek
kialakulását is a logikus gondolkodás készíti elő.
Ebben a tanévben is háromfordulós, levelezős logikaversenyt hirdetünk meg az ország
általános iskolái részére. A negyedik fordulón a legeredményesebb versenyzők vehetnek részt
4 korcsoportban (1.-2., 3.-4., 5.-6. és 7.-8. évfolyam). Saját iskolánk tanulói etikai okból nem
versenyeznek.
A jelentkezést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik kedvelik a játékos fejtörőket, a szórakoztató,
szokványostól eltérő feladatokat, amelyekkel matematikaórákon nem, vagy csak igen ritkán
találkozhatnak.
A feladatsorokat e-mailben juttatjuk el Önökhöz.
Nevezési díj: 2 500 Ft/ fő
A 10 főnél több diákkal nevező iskolák nevezési díja: 2 200 Ft/ fő
A 2018/2019-es tanév győri, illetve budapesti döntők első helyezettjei továbbra is díjmentesen
vehetnek részt a versenyen.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 25.
Jelentkezni e-mailben lehet: orszagoslogikaverseny@gmail.com
A nevezések összesítésének megkönnyítése érdekében, kérjük a nevezési lapot word
dokumentumként visszaküldeni.

Kérjük, hogy amennyiben a nevezési díjról Önök számlát igényelnek, akkor a nevezési lapon
pontosan tüntessék fel a nevet és címet, amelyre a számla kiállítását kérik. A fizetéssel
kapcsolatos információkat a jelentkezések összesítése után küldjük. (Kérjük, előre ne
fizessenek!) A díj feladásának határideje: 2019. október 11.

A feladatsor
A feladatsor
megérkezése az Önök
visszaküldésének
iskolájába
határideje
1. forduló 2019. október 21.
2019. november 15.

Az értékelés és a
javítókulcs megérkezése
az Önök iskolájába
2019. december 16.

2. forduló 2019. december 16.
3. forduló 2020. február 17.

2020. február 17.
2020. április 13.

2020. január 20.
2020. március 16.

A döntőbe jutott tanulók behívása: 2020. április 13.
Kérjük a határidők pontos betartását!
Logikaverseny döntő: 2020. április 21. 1430-tól 1700-ig (Eredményhirdetés helyben)
A döntő helyszíne:
Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
9024 Győr, Baross Gábor út 49.
Logikaverseny döntő: 2020. április 23. 1430-tól 1700-ig (Eredményhirdetés helyben)
A döntő helyszíne: (változhat)
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.
A döntőbe jutás feltétele a levelezős versenyen elért megfelelő pontszám, a döntő
helyszínénél a versenyző iskolájának földrajzi helye a meghatározó.

Közreműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Győr, 2019. szeptember 06.

Bálint Csabáné
főszervező

Gecsei Kolos
igazgató

