
Összefoglaló 

Hogyan készüljenek versenyzőink  

a matekÁSZ online megyei döntőjére? 

2021. március 12-én rendezzük a matekÁSZ verseny megyei döntőjét. A járványhelyzet miatt az 

iskolákban ezen a napon sajnos szünetelni fog a tantermi oktatás, ezért versenyzőink csak online 

tudják teljesíteni a megyei döntőt. 

Ehhez arra van szükség, hogy legyen saját versenyzői fiókjuk! 

Minden érintett versenyzőnket e-mailben megkeressük. A legfontosabb tudnivalókat az online 

munkáról pedig itt foglaljuk össze – a jobb áttekinthetőség kedvéért pontokba szedve.  

 Március 12-én 13 órakor a versenyzői fiókban, a Feladatok menüben jelenik majd meg a 

matekÁSZ megyei döntő feladatsora.  

 Ha a Nevezések menüben nem látható a matekÁSZ megyei döntő feladatsora, úgy az oldal 

alsó felén található cellába (Internetes azonosító szám) kell berni az internetes azonosítót (az 

érintett versenyzőknek küldött e-mailben megtalálható). 

 13 óra és 18 óra között bármikor megkezdhető a munka.  

JAVASOLJUK, hogy aki teheti, kezdje 14 vagy 15 óra után – ezzel csökkenthető annak az 

esélye, hogy a rendszer túlterheltté váljon, amikor egyszerre több ezer diák dolgozik. 

 Amikor a versenyző hozzákezd a feladatmegoldáshoz (START gomb), onnan számítva 60 perc 

áll majd rendelkezésére. 

(Aki például 17 óra 45 perckor lát munkához, 18:45-ig lesz ideje a feladatok megoldására: a 

lényeg tehát, hogy a munkát mindenképp 13 és 18 óra között kell megkezdeni!) 

 Egy számláló segít, hogy mennyi idő van a 60 percből. 

 Miért van ez az 5 órás időkeret? 

Arra szeretnénk lehetőséget adni, hogy 13 és 18 óra között a versenyző a számára 

legmegfelelőbb időpontban kezdhesse el a munkát. A rendszer esetleges túlterheltsége miatt 

az is célszerű, ha nem mindenki 13:00-kor kezdi el. 

FONTOS! Ha belépéskor a rendszer épp nem tudja „fogadni a versenyzőt”, mert túlterhelt, 

erről üzenet jelenik meg. Néhány perc múlva újra lehet próbálni. 

 A 60 perc letelte után automatikusan zárjuk a beküldési lehetőséget!  

Aki „kifut az időből”, azaz nem végez a 60 perc alatt, ekkor a rendszer automatikusan beküldi 

az addigi megoldásait, s az értékelésnél mi ezt vesszük figyelembe. 

Figyelem! Beküldésnél többször is „feljön a kérdés”, hogy valóban be szeretné-e a küldeni a 

versenyző a megoldásokat. Csak akkor érdemes az Igen gombra kattintani, ha ténylegesen a 

beküldés a szándéka! 

 A verseny napján a Feladatok menüben is összefoglaljuk a legfontosabb gyakorlati 
tudnivalókat. Ennek, valamint a szintén a Feladatoknál kitett Kitöltési útmutatónak az alapos 
átolvasása után érdemes csak a Start gombra kattintani. 

 Fair play! Azt jelenti, hogy becsületes játék. A verseny szabályai az online feladatmegoldásra 
is érvényesek: versenyzőink senkitől semmilyen segítséget nem vehetnek igénybe, és 
semmilyen segédeszközt nem használhatnak. Arra vagyunk kíváncsiak, és bízunk benne, hogy 
Ők is ezt szeretnék bizonyítani, hogy saját erőből mire képesek.  


