
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei díjkiosztója Bonyhád 2020. március 9.  

2020. február 21-én 31. alkalommal rendezték meg Pakson a Zrínyi Ilona Országos 

Matematikaverseny megyei fordulóját, melyen iskolánkat 40 /26 alsó tagozatos és 14 felső 

tagozatos/ tanuló képviselt. 

Ma Magyarországon ez a legnívósabb és legelismertebb verseny, ahol a 2. évfolyamtól a 12. 

évfolyamig oldanak meg feladatokat országon belül, illetve határon kívül is diákok. 

A versenyzőknek 25-30 feladatot kellett megoldaniuk 60-90 perc alatt. 

A megyei eredményhirdetésre 2020. március 9-én a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnáziumban került sor, melyre évfolyamonként a 6 legjobb eredményt elért tanulót hívták be. 

Iskolánkból ezen a díjkiosztón három „matematikusunk” vett részt. 

Sarok Anetta az 5. osztályból a 2. helyezést, Kocsis Nátán a 6. a osztályból a 3. helyezést, Dobosi 

Gábor a 8. osztályból a 6. helyezést érte el. 

Hosszú versenyzéseink során nem volt erre példa, hogy három tanulót is díjaztak (eddig a legtöbb 

kettő diák volt). 

A díjazottakon kívül kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a következő tanulók: 

Markovits Rebeka (2. b, 11. helyezett) 

Jaksa Zsombor (2. a, 20. helyezett) 

Purak Miron (4. b, 19. helyezett) 

Markovits Milán (4. a, 23. helyezett) 

Lázár Benjámin (4. a, 27. helyezett) 

Markovits Áron (6. b, 30. helyezett) 

Lotz Dániel (8. a, 18. helyezett) 

Csapatversenyben is jeleskedtek diákjaink, évfolyamonként a három legjobb teljesítményű tanuló 

alkotott egy csapatot. 

Kiváló eredmények születtek a következő csapatoknál: 

2. évfolyam (Markovits Rebeka, Jaksa Zsombor, Csaplár Vivien) – 19 csapatból a 7.  

4. évfolyam (Purak Miron, Markovits Milán, Lázár Benjámin) – 18 csapatból a 8.  

5. évfolyam (Sarok Anett, Kollár Kristóf, Dobosi Teofil) – 20 csapatból a 9.  

6. évfolyam (Kocsis Nátán, Markovits Áron, Lendvai Medárd)  - 21 csapatból az 5.  

8. évfolyam (Dobosi Gábor, Lotz Dániel, Véger Imre) – 10 csapatból az 5. 

 

Felkészítőik voltak Lammné Sterczer Mária tanító néni és Markovitsné Jávorházy Kata tanárnő 

Köszönjük munkájukat! 

Gratulálunk mindenkinek, büszkék vagyunk rájuk!  



 

 

 

 

 

 


