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Tájékoztató a verseny szabályairól 
Az első forduló feladatsora speciális felépítésű, feleletfüggő labirintus-teszt. 
Minden feladat előtt egy kétbetűs kód szerepel, a feladatok ezek szerint vannak betűrendben. 
A feladatsor megoldását azzal a feladattal kell kezdeni, ami a versenyző válaszlapján szerepel. 
Az adott feladat megoldása után a helyesnek ítélt válasz előtt álló betűkódot be kell jelölni a válaszlap adott mezőjébe. 

A következő megoldandó feladat az, amelynek ez a betűkód a kódja. 
Ha egy feladatot a versenyző nem tud megoldani, akkor a „PASSZ” választásával tud a feladatsoron továbbhaladni: az 

ehhez tartozó betűpárt be kell jelölnie a válaszlapon. A következő megoldandó feladat ez esetben is az, amelynek ez a 

betűpár a kódja. 
A feladatsor 25 feladatcsoportból áll. Minden feladatcsoportban 4 ekvivalens feladat van, minden versenyzőnek ezek 

közül egyet kell megoldania. (Az, hogy melyiket, a versenyző válaszlapján lévő kezdő feladattól, illetve az előző 

feladatokra adott válaszaitól függ.) 
Nem kell a feladatsor minden feladatát megoldani. Ha a versenyző a válaszlap 25. mezőjét is kitöltötte, akkor a 

feladatok megoldásával elkészült. Az, hogy az adott versenyző mely feladatokhoz jut el, a kezdő feladatától, illetve a 

válaszaitól függ - de minden esetben ugyanolyan nehézségű feladatokat old meg, mint társai. 
A feladatsor szerkezete, részletes leírása, az értékelés speciális szabályai a honlapon megtalálhatóak. 
Helytelen válasz esetén a versenyző 0 pontot; passzolás, illetve üresen hagyott válasz esetén 1; helyes válasz esetén 4 

pontot kap az adott feladatra. Üresen hagyott válasz(ok) esetén az ez(eke)t követő első bejelölt válasz is 1 pontot ér 

(mivel nem lehet tudni, mely feladat válaszaként lett bejelölve). 
A válaszlapot jól láthatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni. Ezen kívül semmilyen más segédeszköz nem 

használható. Számolni a feladatsor mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó 

válaszlapot kell beadni. 
 

 

A verseny lebonyolítása 

A feladatlapot lehetőség szerint mindenki a saját iskolájában írja meg. Ehhez a nevező iskolák aktív segítségére 

számítunk, és a közreműködést előre is hálásan is köszönjük. Amennyiben a verseny lebonyolítására az adott iskolában 

nincs lehetőség, azt kérjük nevezéskor a megfelelő helyen jelezzék számunkra. Ez esetben mi igyekszünk megfelelő 

helyszínt biztosítani diákjaik számára, és ezt mihamarabb jelezzük Önök felé. 
A lebonyolítás tervezésénél vegyék figyelembe, hogy elegendő idő legyen a verseny megírására (60 perc), valamint az 

előkészületekre is. 
A versenyhez kapcsolódó anyagokat futárral vagy postai úton juttatjuk el Önökhöz. Amennyiben ezt november 22-én, 

kedden 15 óráig nem kapják meg, kérjük, telefonon vagy e-mailen keresztül mielőbb vegyék fel velünk a kapcsolatot. 
A csomagok tartalmát kérjük, ellenőrizzék! Kivételt képez a feladatsorokat tartalmazó boríték, melyet csak a verseny 

kezdetén szabad felnyitni. Ha a csomag tartalmában bármilyen problémát észlelnek, kérjük, szintén mihamarabb vegyék 

fel velünk a kapcsolatot. 

 

Az iskolákhoz eljuttatott csomagban az alábbiak találhatóak: 
• tájékoztató, melyet kérünk, hogy minden felügyelő tanár figyelmesen olvasson el a verseny megkezdése előtt; 
• jegyzőkönyv, melyből termenként egy-egy példányt kérünk kitölteni, és a válaszlapokkal együtt visszajuttatni a 

mellékelt válaszborítékban;   
• névre szóló válaszlapok évfolyamonként, azon belül a nevek betűrendbe sorolva; 
• az előzetes jelentkezésnek megfelelő számú feladatsor évfolyamonként egy-egy pót-feladatsorral együtt; 
• ajándékok a versenyzők részére; 
• válaszboríték a válaszlapok ingyenes postázásához. 
 

Minden versenyzőnek önállóan kell dolgoznia; a tanulók egymással nem beszélgethetnek; a felügyelők a feladatok 

megoldására vonatkozó semmilyen segítséget nem adhatnak a tanulóknak. 
 

A felügyelőtanárok először a válaszlapokat osszák ki. Ennek fejlécét (tanuló kódja, neve, évfolyama, kezdő feladatának 

kódja) már kitöltöttük. Kérjük, feltétlenül ellenőrizzék a verseny megkezdése előtt, hogy az évfolyamuknak megfelelő 

válaszlapot kapták-e. 
 

Nevezési díjat hiányzás miatt visszautalni nem áll módunkban. Az esetleges hiányzó diákok helyett a versenyt 

megírhatja egy másik, ugyanolyan évfolyamos diák. Ez esetben a nevet húzzák át, és jól olvashatóan írják fölé az új 

nevet. Kérjük, hogy ilyen esetben a jegyzőkönyvben is szíveskedjenek jelezni a névváltozást. Az eredeti létszámon felül 

új tanuló nevezésére a nevezési határidő után nincs lehetőség! 
 

 

http://kockakobak.hu/kk_site/index.php/kockakobak-orszagos-matematikaverseny/versenykiiras
http://kockakobak.hu/kk_site/index.php/a-feladatsor-szerkezete


A verseny kezdete előtt a felügyelők ismertessék a verseny feltételeit: 
•    pontozási szabályok: helytelen válasz esetén a versenyző 0 pontot; passzolás, illetve üresen hagyott válasz esetén 1; 

helyes válasz esetén 4 pontot kap az adott feladatra; 
•    nem kell a feladatsor minden feladatát megoldani; ha a versenyző a válaszlap 25. sorát is kitöltötte, akkor a feladatok 

megoldásával elkészült; az, hogy az adott versenyző mely feladatokhoz jut el, a kezdő feladatától, illetve a válaszaitól 

függ - de minden esetben ugyanolyan nehézségű feladatokat old meg, mint társai; 
•    a válaszlapot jól láthatóan, olvashatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni; a versenyzők a feladatok 

megoldásához csak tollat, ceruzát, vonalzókat, körzőt és szögmérőt használhatnak; semmilyen más segédeszköz 

(különösen számológép, illetve egyéb elektronikus eszköz, pl. telefon) nem használható; számolni a feladatlap mellé 

kiadott üres lapokon lehet. 
•    a válaszlapon a választ egyértelmű jelöléssel, a négyzetbe tett X-szel jelöljék; 
•    a válaszlapon javítani csak a következő szabályok betartásával lehet: a helytelenül bejelölt választ két függőleges 

vonallal át kell húzni, és a helyesnek ítélt választ kell bejelölni; a javított válasz teljes egészében az eredeti helyett kerül 

kiértékelésre, tehát a következő válasz kiértékelését is befolyásolja; 
•    a megoldásra fordítható idő 60 perc; ennek mérését akkor kell elkezdeni, amikor a feltételek ismertetése befejeződött 

és a teremben lévő tanulók megkapták a feladatsorokat. 
•    a verseny végén csak a megoldásokat tartalmazó válaszlapot kell beadni. 
Az összegyűjtött válaszlapokat kérjük, még a verseny napján adják ajánlott levélként postára a (díjmentesen feladható) 

kiküldött válasz-borítékokban. Amennyiben ez valamilyen okból (például kisebb településeken a posta korai zárása 

miatt) nem valósul meg, erről mihamarabb, de mindenképpen még a verseny napján értesítsenek minket telefonon. A 

később feladott válaszlapokat feldolgozzuk, de az eredménylistába nem tesszük bele. A meg nem érkezett 

küldeményekért felelősséget nem vállalunk! 

 
A feladatsorokat a tanulók megtarthatják. A feladatsorokat és a megoldókulcsokat a verseny után honlapunkon is 

közzétesszük. 
A diákok a válaszlapon szereplő tanuló-kódjuk segítségével tudják megnézni és leellenőrizni elért pontszámukat. 
Az eredmények csak a fellebbezési határidő lejárata után válnak véglegessé. 

 

 
A közreműködők segítségét előre is hálásan köszönjük! 
 
Sok sikert a versenyhez! 
 

 

 

2016. augusztus 25. 
a KockaKobak verseny szervezői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehetséges Kobakokért Alapítvány  
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