
III. Nemzetkˆzi Magyar Matematikaverseny
Kecske Kupa Csapatverseny kiÌr·sa

A verseny szab·lyai

A versenyen 5 fős csapatok indulhatnak. A csapatok tagjai egy iskola azonos Èvfolyamra
j·rÛ tanulÛi lehetnek. Egy iskola egy Èvfolyam·bÛl tˆbb csapat is indulhat.

A versenyen a matematikai feladatokat nÈgy tÈm·ba soroltuk, tÈm·nkÈnt 6 feladatot lehet
megoldani. A tÈm·k egym·st kˆvető feladatai nehezednek, ennek megfelelően a nagyobb
sorsz·m˙ feladatokkal tˆbb pontot lehet elÈrni. A feladatok pontÈrtÈke a kˆvetkező oldalon
Ès a feladatlapokon lesz l·thatÛ. Mindegyik feladat megold·sa egy sz·m. A csapatoknak
csak ezt a sz·mot kell megadni, a feladatok megold·s·t nem kell indokolni.

A verseny kezdetÈn a csapatok a nÈgy (k¸lˆnbˆző szÌnű lapon lÈvő) tÈma első feladatait
kapj·k meg. Amennyiben a csapat tagjai egy feladatot megoldottak, akkor azt be lehet mu-
tatni a feladatlap szÌnÈvel megegyező szÌnű asztaln·l lÈvő zsűrinek. Itt előszˆr a csapat
QR-kÛd azonosÌtÛj·t kell leolvastatni, majd a megold·st beÌratni. Ha a feladat megold·sa
megegyezik a zsűrinÈl lÈvő megold·ssal, akkor a csapat megkapja a feladatra j·rÛ pontot, Ès
ut·na a zsűri mellett lÈvő asztaln·l megkapja ennek a tÈm·nak a kˆvetkező feladat·t. Fon-
tos, hogy mindenki ellenőrizze, hogy jÛ feladatot kapott-e. (A feladatokat teh·t az egyes tÈ-
m·kon bel¸l csak sorrendben lehet megoldani.) Ha a bemutatott feladat megold·sa nem
azonos a zsűrinÈl lÈvő megold·ssal, akkor a csapat a megold·sra −1 pontot kap. Ebben az
esetben a csapat a feladatot ˙jra megoldhatja vagy elpasszolhatja. Ha az ˙jra megold·st v·-
lasztj·k, akkor nem kaphatnak ˙j feladatot. Teh·t egy csapatn·l mindig legfeljebb nÈgy
megold·sra v·rÛ feladat van. Ha a passzol·st v·lasztj·k, akkor erre a feladatra az addig
szerzett negatÌv pontsz·mot kapj·k, Ès kÈrhetik a tÈma kˆvetkező feladat·t. Egy feladatra
legfeljebb hat v·laszt lehet adni, a hatodik rossz v·lasz ut·n a csapat − 6 pontot kap, Ès meg-
kapja a kˆvetkező feladatot. A versenyen lesznek olyan feladatok, amelyeknek nem a helyes
megold·sa van a zsűrinÈl. (Ezek sz·ma legfeljebb 4 lehet.) Erre a csapatoknak kell r·jˆnni.
Az ilyen feladatokat minÈl előbb cÈlszerű elpasszolni, mert k¸lˆnben nagyon sokszor kaphat
a csapat –1 pontot. Feladatot passzolni csak az első megold·s bemutat·sa ut·n lehet.

A verseny az iskola z·rt udvar·n, szabadtÈren ker¸l lebonyolÌt·sra, napos helyen. KÈrj¸k
a nap elleni vÈdelemről mindenki gondoskodjon. (Sapka, naptej, stb.) Fontos, hogy minden-
ki hozzon mag·val elegendő folyadÈkot. A nem kecskemÈtiek ebÈdet kaphatnak. Ezt a ne-
vezÈskor kÈrj¸k jelezni.

A csapatok pontsz·ma a verseny sor·n kivetÌtve folyamatosan megtekinthető lesz.
A versenyen toll, ceruza, radÌr, vonalzÛ Ès az ·ltalunk biztosÌtott ¸res lapok haszn·lhatÛk,

ezeken kÌv¸l semmilyen m·s segÈdeszkˆz (k¸lˆnˆsen sz·molÛgÈp, telefon, stb.) nem hasz-
n·lhatÛ. Tiltott eszkˆz haszn·lata esetÈn a csapatot a versenyből kiz·rjuk.

A versenyen rÈsztvevő minden csapat az indul·sÈrt Kecske TallÈrt kap. A legeredmÈnye-
sebb csapatok oklevÈl Ès Kecske TallÈr dÌjaz·sban rÈszes¸lnek.

A Kecske Kupa Csapatverseny a KecskemÈti Matematikai TehetsÈgnap egyik programja.
Ezen a programon k¸lˆnbˆző feladatok megold·s·val a benevezett csapatok tov·bbi Kecske
TallÈrokat szerezhetnek.

A rendezvÈny vÈgÈn ezekkel Ès a versenyen szerzett Kecske TallÈrokkal ÈrtÈkes nyere-
mÈnyekre lehet licit·lni.



A verseny témái
1. téma: Kecskeszámtan
2. téma: Kecskegebra
3. téma: Kecskemetria
4. téma: Kecskegyetem

A versenyen szerezhető pontszámok

TÈma sorsz·ma 1. tÈma 2. tÈma 3. tÈma 4. tÈma

TÈma neve Kecskesz·mtan Kecskegebra Kecskemetria Kecskegyetem

1. feladat 5 pont 5 pont 5 pont 6 pont

2. feladat 5 pont 6 pont 6 pont 8 pont

3. feladat 6 pont 7 pont 7 pont 10 pont

4. feladat 6 pont 8 pont 8 pont 12 pont

5. feladat 7 pont 9 pont 9 pont 14 pont

6. feladat 7 pont 10 pont 10 pont 16 pont

Kecskemét, 2016. 04. 05.

A verseny szervezői


