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A verseny célja: a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók 
tudásának összevetése. 

A verseny résztvevői: Magyarország általános és középiskoláinak 4-8. évfolyamot 
végző tanulói. 

A versenyen helyes eredményt kell megadni a felsorolt egyszerű és összetett számolási 
műveletekre. Az eredmény megadása bármely számformával, alakkal történhet, ha a fel-
adat szövege ezt nem szabja meg. A számításnál csak íróeszköz és papírlap használható. 

Az iskolai forduló ideje: 2022. december 1 – 2023. február 15. 

Az iskolai forduló feladatsorának összeállítása az előző évek (1996-2021) megyei fordulós 
feladatai alapján történik. Minden iskola maga választhatja ki a feladatokat a verseny fel-
adatgyűjteményeiből. 

Az iskolai versenyben minden tanuló 45 perc alatt oldja meg a feladatsort, amely diag-
nosztikus felmérésnek felel meg. A tanáruk javítja és értékeli a megoldásokat.  

A megyei forduló ideje: 2023. március 29. – szerda – 14 óra 30 perc 

A megyei forduló helye: saját iskola 

A megyei döntőn évfolyamonként történik a verseny az iskolai fordulóhoz hasonló fel-
adatsor mellett 60 percben az egész tanév tananyaga alapján. 

Minden tanuló részére feladatlap és válaszlap érkezik postán. A megoldás után a válaszlap 
alapján a tanulói kódot és a megoldások jelölését (a-b-c-d-e) a nevelőik rögzítik a verseny 
honlapján lévő egyszerű űrlapon, majd postán elküldik a Szivárvány Közalapítvány, 8700, 
Marcali, Mikszáth u. 10. címre 24 órán belül. 

A megyei eredményhirdetés a verseny honlapján: 2023. április 29. 

A díjazás évfolyamonként a megyében versenyzők létszáma alapján történik. Minden 10 
versenyző esetén 1 díjazott, de legfeljebb az első 6 helyezett kap oklevelet és díjat. 

A megyei forduló összes feladatlapjának együttes értékelése után a legjobbak meghívást 
kapnak az ünnepélyes eredményhirdetésre.  

Az országos döntő ideje:  2023. május 6. szombat 10 óra  

 helye: Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola 
Az országos döntőre a megyei eredmények alapján minden évfolyamból a legjobb helye-
zettek kapnak meghívást a megyei fordulós eredményeik országos összesítése után ké-
szült rangsor alapján. 
 

 

Nevezési időszak: 2022. december 1 – 2023. február 15. 
A megyei fordulóra minden tanuló nevezhet. A nevezési díj versenyzőnként 1800 Ft.  Ké-
sőbbi nevezések érvénytelenek. Rendkívüli esetben hiányzó tanuló helyébe azonos évfo-
lyamból másik tanuló léphet. 

Változás lehetséges a járványhelyzet kívánta feltételek szerint. 

Nevezési cím az Interneten: http://amv-marcali.hu 
Az iskola azonosítója és jelszava szükséges a nevezéshez, amivel 2011 óta neveztek. 
Új iskola nevezése (és a korábbi adatok elvesztése) esetén kérni kell azonosítót és jelszót 
az amv@amv-marcali.hu e-mail címen. 
Nevezéskor a következő adatokat kell megadni illetve kiválasztani: 
– az iskola e-mail címe, 
– tanuló neve, évfolyama (amiben versenyez),  
– a felkészítő tanár neve, 
– számlacím, postacím 

Egyes adatokat a nevezéskor az iskolák beállíthatják, egyes adatok helyesbítését (pl. az 
iskola új neve, címe) e-mailben vagy a nevezési oldalon kell kérni. A nevezési adatok a 
határidőig módosíthatók és később is megtekinthetők. 

A nevezési díjat banki átutalással kell teljesíteni a 10403947-39412267-00000000 bank-
számlaszámra a Szivárvány Közalapítvány részére. A nevezési időszakot követően min-
den iskolának számlát küldünk a fizető részére a megadott postacímre. Ennek teljesítése 
után válik érvényessé a nevezés. 

Tájékozódás: 

Honlap:  http://amv-marcali.hu 

E-mail:  amv@amv-marcali.hu  

 

 
 

 

Szivárvány Közalapítvány 

Marcali 

27. 

AMV 2023 


