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Olimpiai előkésźıtő szakkörök
a 2021/2022. tanévben

A Bolyai János Matematikai Társulat által szervezett Központi olimpiai szak-
köri felkészülés az alábbiak szerint történik:

Az első alkalom szeptember 24-én, a második október 15-én (pénteken) lesz

a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban
(Budapest VIII. kerület, Horváth M. tér 8.) 14:30-tól, szakkörvezető: Dobos Sándor.
További időpontok a szakköri honlapnak (https://cms.renyi.hu/olimpiak/hu/
node/1) megfelelően.

EGMO 2021/2022 felh́ıvás∗

2022. április 6. és 12. között Egerben rendezik a tizenegyedik Európai Lány
Matematikai Diákolimpiát, az EGMO-t (https://egmo2022.hu/, https://www.
egmo.org/). Jövőre ezúttal nyolc fős csapattal indulhatunk, melynek összetétele
2022. elején derül ki. A válogatás szempontjai: válogatóversenyek (2021. őszén és
2022. elején) – kis mértékben az elmúlt évi is –, országos kifejtős egyéni versenyek
(matematika OKTV, Kürschák József Matematikai Tanulóverseny, Arany Dániel
Matematikaverseny), a KöMaL (A és) B pontversenyei, valamint az évközi munka.

A versenyen való sikeres szerepléshez, illetve a csapatba való bekerüléshez is
alapvetően nélkülözhetetlen az alapos felkészülés, ezt többféleképpen is szeretnénk
seǵıteni. Év közben időközönként küldünk az érdeklődőknek (tematikus) feladat-
sorokat; az ezekre küldött megoldásokra személyesen is visszajelzünk, illetve lehet
kérdezni is. Emellett az őszi válogatóig legeredményesebb diákok részt vehetnek
a téli brit-magyar közös IMO felkésźıtő táborban. A két válogató össześıtett ered-
ménye alapján a legeredményesebb diákok részt vehetnek az intenźıv EGMO felké-
sźıtő hétvégén.

Érdemes minél előbb, akár már kilencedikesként bekapcsolódni. Minden lány
jelentkezését szeretettel várjuk, akit érdekel a versenyrészvétel lehetősége és nem
riad vissza attól, hogy ezért komolyabb munkát fektessen bele.

Aki szeretne részt venni a válogatásban és felkészülésben, vagy bármilyen kér-
dése van, ı́rjon minél előbb az egmo.hungary@gmail.com ćımre, vagy jelentkezzen
a honlapon léırtak szerint: https://nagyzoli.web.elte.hu/EGMO.html.

Kiss Melinda Flóra, Baran Zsuzsa,
Janzer Lili

∗Az idei versenyről a beszámoló jövő havi számunkban jelenik majd meg.

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 2021/6 325


