
 

 

A 2017/2018. évi SUDOKU BAJNOKSÁG versenykiírása 
 

A verseny szervezői 
Általános és középiskolai matematikatanárok az idei évben ötödik alkalommal rendezik meg a 

Sudoku Bajnokságot. 

A verseny célja 
Újszerű, de lassan hagyományokkal rendelkező versenyünk célja, hogy minden általános 

iskolás tanulóval megszerettessük a sudoku rejtvények kihívásait, illetve megmutassuk, hogy 

a matematikai gondolkodásmód nemcsak szigorú iskolai keretek között fejleszthető az olykor 

komoly matematikapéldák megoldása során, ahogyan azt sokan gondolják. Versenyünkkel 

szeretnénk elérhető közelségbe hozni ezt a típusú számrejtvényt. Versenyünk céljai közé 

tartozik ugyanakkor a tehetséggondozás, a logikus gondolkodás és a kombinatív képesség 

mérése, fejlesztése egyaránt. 

A verseny résztvevői 
A versenyen az ország 1-8. évfolyamos tanulói vehetnek részt.  

A verseny kategóriái 

A versenyt négy kategóriában bonyolítjuk le: 

I. kategória: 1-2. osztályos tanulók 

II. kategória: 3-4. osztályos tanulók 

III. kategória: 5-6. osztályos tanulók 

IV. kategória: 7-8. osztályos tanulók 

A verseny típusa 
A verseny 3+1 fordulós, az első 3 forduló levelező típusú, míg az országos döntőt a legjobb 

eredményt elérő tanulók számára központi helyszínen rendezzük meg. 

Az országos döntő időpontja: 2018. április 7. (szombat) 
Az országos döntő helyszíne: Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium, 6640 Csongrád, Kossuth tér 1.  

 

 

A verseny lebonyolítása 
A verseny 3+1 fordulóból áll. Az egyes fordulókban és a döntőn is kettő feladatból álló 

sudoku rejtvényt kell megoldani. Az első három forduló fokozatosan nehezedő feladatokból 

áll. A döntőbe azok juthatnak be, akik mindhárom levelező fordulót hibátlanul beküldték. 

Amennyiben a döntőbe jutottak létszáma jelentősen meghaladná a 250 főt, a szervezők 

fenntartják a jogot egy előszűrő megrendezésére. 



 

 

A feladatlapok felépítése 
A feladatlapok 2 részből állnak, egy hagyományos és egy különlegesebb típusú sudoku 

feladványból. 

Feladatlapok letöltése 
1. forduló : 2017.10. 13-től 

2. forduló: 2017.11.30.-től 

3. forduló: 2018.01.11-től 

Minden egyes feladatlapot iskolánként egy borítékban kérjük visszaküldeni postacímünkre 

(Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, 6640 Csongrád, 

Kossuth tér 1.). 

 

Visszaküldési határidők 
1. forduló: 2017.11.10-ig 

2. forduló: 2017.12.15-ig 

3. forduló: 2018.01.26-ig 

 

A feladásnál a postai bélyegző dátuma a mérvadó. Kérjük a határidők pontos betartását.  

A verseny értékelése 
A megoldásokat kategóriánként külön-külön értékeljük. 

 

A verseny díjazása 
A versenyen minden döntőbe jutott résztvevő emléklapot, kategóriánként az első 6 helyezett 

oklevelet, míg a dobogósok az oklevél mellett szponzoraink által felajánlott egyéb 

nyereményeket kapnak. 

 

NEVEZÉS:  

Mivel az idei tanévtől jelképes nevezési díjat szedünk a verseny zökkenőmentes, színvonalas 

lebonyolítása érdekében, ezért néhány információra szükségünk van az iskolák, 

kapcsolattartók részéről: 

1. A mellékelt űrlap kitöltése  

https://docs.google.com/forms/d/1We0VeFHLhd6TnGIfa1NqEk7QBlEvabjbEGKQlvCgI
4M/edit 

2. A verseny résztvevőinek kategóriánkénti névsorának visszaküldése a mellékelt excel 

táblában a sudoku@bjg.hu email címre. 

3. A nevezők létszámának megfelelő nevezési díj befizetése:  

 Átutalással az alábbi számlaszámra: 57200048-10009093 

Batsányi János Alapítvány Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

4. sz. Csongrádi Kirendeltség  

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:  

 

SUD, kapcsolattartó neve, város 

https://docs.google.com/forms/d/1We0VeFHLhd6TnGIfa1NqEk7QBlEvabjbEGKQlvCgI4M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1We0VeFHLhd6TnGIfa1NqEk7QBlEvabjbEGKQlvCgI4M/edit
mailto:sudoku@bjg.hu


 

 

 Készpénzben a BJG gazdasági irodájában. 

 

 

Nevezési határidő: Az első forduló beküldési határideje. 

Nevezési díj: 200Ft/fő/tanév 

 

A verseny honlapja, facebook-elérhetősége 
Honlap: www.bjg.hu/sudoku 

Facebook: www.facebook.com/Batsányi-János-Gimnázium-és-Szakközépiskola-

449820528372950/timeline/ 

Honlapunkon az aktuális hírek mellett rengeteg hasznos információt, tudnivalót talál. 

Reméljük, hogy versenyünk elnyeri az Önök tetszését, és annak aktív részeseivé válnak 

hosszú távon is. 

Kérdéseikkel készségesen állunk rendelkezésükre: 

Bujáki Olga Blázsik Tünde 

olga@bjg.hu tunde@bjg.hu 

70/2651849 70/2685511 

 

Izgalmas és sikeres versenyzést kívánunk! 

Csongrád, 2017.10.13. 
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