Pécsi Bánki Bonát Utcai Áttalános Iskola
OM 027246

Telefbn:

7633 Pécs, Bánki Donát utca 2.
72

E-mail : bankiisk,igazg@ gmail.com
Honlap : www.mecsekaljabankisuli,hu

/255-368

Fax:72/255-208

Kedves Matematika szakos Kollégák!
A,,Gyermekeinkért Alapítványunkkal" együttműködve idén ismét megrendezzúkhagyományos Bánki Donát Területi Matematika Versenyünket!
A megmérettetést azoknak a 3-7. évfolyamos tanulóknak ajánljuk, akik
szívesen összemérnék tudásukat logikai, gondolkodást igénylő feladatsorokban.
A feladatsorokat iskolánk matematika munkaközössége állítja össze. Célunk
az,hogy minden gyermek sikerélménnyel térjen haza, s továbbra is kedvelje
a matematika rejtelmeit. Ennek érdekébenszeretnénk könnyebben megoldható, egyszeríibb s ugyanakkor kobaktörő feladatokat is a sorok közé
csempészni. A felső tagozatos gyerekektől elvárjuk, hogy észjárásukat indokolják, gondolataikat a matematika nyelvén is megfogalmazzák.

A3-4. évfolyamon 60 perc' 5-6. évfolyamon 75 perc, 7. évfo|yamon pe_
dig 90 perc áll rendelkezésre a megoldáshoz.
A versenyen iskolánk tanulói is elindulnah de ők versenyen kívül szerepelnek.

A verseny idópontia: 2020' március 1B. [szerda) 1400

Gyülekező:
Megnyitó:

]_330-

13a5

tól iskolánk aulájában.

- kor

Nevezési határidő: 2O2O'február 1B. fkedd)
Nevezési díi: 1.000 Ft/fő
Nevezéskor: intézményenként3
tanuló nevezésétfogadjuk el.

-

7. évfolyamról, évfolyamonként3

Fontos vúltozás a nevezésben!

címre állítsa ki iskolúnk.

Pécsi Bánki ilorrát Utcai Áttalános Iskola

A verseny nevezési módia továbbra is: e-mailben, postai úton.
Jelentkezést telefonon keresztül NEM FoGADUNK EL.

e-mail címünk : b ankii
Levélcímünk:

sk' Íg azg @ a mail

com

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola
7633 Pécs, Bánki D. u. 2.

Eredményhirdetés: 2020. március 30. [hétfő) 14oo az iskola aulájában.

Az eredményhirdetésről telefonon keresztül csak azok az iskolák kapnak
értesítést,akiknek diákjai valamely évfolyamon 1-3. helyezést értek el.
Díjazott)aink tárgyj utal o mba n és o kl evélb en rés zes ülnek.

A verseny összesített eredményétzozo. március 31-től minden résztvevő megtekintheti Honlapunkon: www. mecsekaliabankisuli.hu

Az idei évben is: A Bánki Donát Területi Matematika Versenyen szereplő
Iegeredményesebb iskola megkapja a Bánki Kupát.
Valamennyi Kollégának és versenyzőnekjó felkészülést kívánunk' Várjuk a
jelentkezéseket!
Iskolánk Matematika munkaközössége

nevében

Tisztelettel:

ffi}
Benkovicsné Szabó Ildikó
munkaközösség-vezető

