Beszámoló
2020/2021. tanévi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny
A Bolyai János Matematikai Társulat (továbbiakban BJMT) a 2020/2021. tanévben a
http://aranydanielportal.bolyai.hu/ címen elérhető versenyportálon szervezte meg az
Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyt.
A hagyományoknak megfelelően KEZDŐ és HALADÓ korcsoportokban és ezeken
belül három-három kategóriában versenyezhettek az érdeklődők, ebben a tanévben az
iskolák 2851 tanulót regisztráltak a versenyre.
Az első, iskolai forduló dolgozatait 2020. december 10-én 12.00 és 16.00 között írták
meg a versenyzők. Kezdőknél mindenki ugyanazt a négy feladatból álló feladatsort
oldotta meg, a továbbjutási ponthatár különbözött. Haladóknál mindenki
kategóriájának megfelelő, öt különböző feladatot tartalmazó feladatsort kapott.
Minden tanuló, aki elérte a továbbjutási ponthatárt bejutott a következő fordulóba, ez
890 versenyzőnek sikerült.
A második fordulót 2021. február 11-én 12.00 és 16.00 között tartottuk, a résztvevők
most is iskolájukban írták a dolgozatokat. Kezdőknél mindenki ugyanazt az öt
feladatból álló sort oldotta meg, a továbbküldési ponthatár különbözött. Haladóknál
mindenki kategóriájának megfelelő, I. és II. kategóriában 4-4, III. kategóriában 5
feladatot tartalmazó különböző feladatsort kapott. A továbbküldési ponthatárt elért
dolgozatokat (összesen 392 db) az iskolák eljuttatták a BJMT-ba. A szakmai bizottság
tagjai átnézték őket és a javítás egységesítése alapján kijelölték a 181 döntőbe jutót.
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel a BJMT Oktatási
Bizottsága és vezetősége úgy határozott, hogy a döntőt nem az előzetesen meghirdetett
április időpontban, hanem május 20-án 11.00 és 15.00 között tartjuk. A helyszínben is
változás történt, mivel sok vidéki versenyző volt érintett, nem egy központi helyen
szerveztük, hanem megkértük a döntőbe jutott versenyzők iskoláit, hogy a saját
diákjaikkal helyben írassák meg a dolgozatokat. A verseny után az iskolák a
beszkennelt vagy lefényképezett dolgozatokat e-mailen elküldték a BJMT-nek, az
eredeti dolgozatokat postán juttatták el a Társulat címére.
Mindkét korcsoport mindegyik kategóriája különböző feladatsort oldott meg, a
feladatsorok 3-3 feladatot tartalmaztak. 180 versenyző adott be dolgozatot. A
dolgozatokat a szakmai bizottságok tagjai javították ki, és az elért eredmények alapján
összeállították a dijazottak listáját.
A járványhelyzet miatt a hagyományos eredményhirdetés is elmaradt, a döntőben elért
pontszámokat a versenyportálon keresztül elküldtük az iskolák versenyfelőseinek. Az
első-, második- és harmadik díjasok, valamint a dicséretesek oklevelet és az elért
helyezésük függvényében különböző értékű könyvutalványokat kaptak. Ezeket postán
elküldtük az érintett iskolák igazgatóinak és arra kértük őket, hogy adják át a
tanulóknak. A döntőn elért eredményeket, a díjazottak listáját és a feladatok
megoldásait közzétettük a BJMT honlapján (https://www.bolyai.hu/arany-danielmatematikaverseny-2020-2021).
A verseny az NTP-TMV-M-20-B-0009 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség Program, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.

