
 
 

Református Középiskola  

Matematika munkaközössége Debrecen, 2023. 01. 23. 

részére 

 

Versenyfelhívás 
 

 

Kedves Matematika szakos Kollégák! 

 

2023. február 24-én és 25-én kerül megrendezésre immár harmincegyedik alkalommal a 

református iskolák matematikaversenye a 7-12. évfolyamok számára. Ebben az évben a 

hagyományoknak megfelelően jelenléti versenyt szervezünk/szervezhetünk. Február 24-én, 

pénteken lesz a verseny egyéni írásbeli fordulója. Február 25-én, szombaton a korábbi évekhez 

hasonlóan iskolák közötti csapatversenyt rendezünk. 

A versenyre valamennyi református iskola évfolyamonként egy tanulót küldhet. Szeretettel 

várjuk a református általános iskolák 7. és 8. évfolyamának legjobbjait az egyéni versenyre! 

Számítunk a matematika szakos kollégák részvételére, mivel a verseny időpontjában szakmai 

napot szervezünk. Kérjük továbbá a kísérőket, hogy az egyéni verseny után, ha tehetik 

vegyenek részt a versenydolgozatok javításában. Ennek során egyetemista diákokkal, ill. a 

feladatsorokat összeállító egyetemi oktatókkal közösen alakítanánk ki javító csoportokat.  

A részletes programot ezúton küldjük, valamint a Református Pedagógiai Intézet Hírlevelében 

is közzétesszük.  

Kérjük, jelentkezésüket február 8-ig szíveskedjenek elküldeni az elektronikus űrlap 

kitöltésével! 

A résztvevő diákok és kísérők költsége 4000Ft/fő. A díjakról a helyszínen kitöltött igazoló 

lapok alapján az intézményeknek átutalási számlát küldünk. 

Postacímünk: Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

  “Református Iskolák Országos Matematikaversenye” 

  4026  DEBRECEN,  Péterfia u. 1-7.  Tel: (52) 614-896, Fax: (52) 614930 

 

Az elkövetkezendő félévre is eredményes munkát kívánunk!  

A februári személyes találkozás reményében köszönjük a szervezést.  

 

 

Áldás, békesség! 

 

 

 Tarsoly-Szabó Katalin sk. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett sk. 

 munkaközösség vezető igazgató 

 email: szabo.katalin@drkg.hu 

 tel.: 0630/903-3117 

  

https://forms.gle/fV9XNpRHuLxr3WpUA
mailto:szabo.katalin@drkg.hu


 
 

Református Iskolák XXXI. Országos Matematikaversenye 

Programok 

 
Február 24. (Péntek) 

 

1130-1330 Érkezés, regisztráció, a szállások elfoglalása az internátusban (Kálvin tér 16.) 

1330-1415 Ebéd (Internátus/Tápintézet) 

1430-1500 Köszöntés, eligazítás a Gimnázium nagy előadótermében (III. emelet Aud Max) 

1500-1800 Versenyfeladatok egyéni megoldása a Gimnázium tantermeiben 

Kísérőknek: Dr. Kántor Sándorné:  "A semmiből egy új, más világot teremtettem" 

1830-1900 Vacsora a diákoknak (Internátus/Tápintézet) 

Javító kollégáknak megbeszélés az internátusban. 

1900- Kísérőknek vacsora a Diákotthon alagsorában levő tükörteremben (Internátus) 

1900-2200 Szabadprogram, városnézés, sportolás a tornateremben és az udvari pályán 

 

Február 25. (Szombat) 

 

730-800 Reggeli 

815-845 Reggeli áhítat a Gimnázium nagy előadótermében (III.emelet Aud Max) 

900-1100 Csapatverseny (Gimnázium tornatermében, tornacipőben, kényelmes viseletben) 

1115-1145 Eredményhirdetés (Tornaterem) 

1200-1230 Ebéd (Tápintézet) 

1230- Hazautazás 

 
 


