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Tisztelt Igazgató Nő/Úr! 

 

 A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde a járványügyi helyzetre való 

tekintettel 2021/2022. tanévben az előző évhez hasonló módon, on-line formában rendezi meg a XXVI „Törd a fejed!” 

Országos Tehetséggondozó Matematikaversenyét. Idén egy  játékos csapatverseny megvalósítását tűztük ki célul. A 

játékosság kedvéért és az izgalmak fokozása érdekében a versenyző csapatok és szurkolóik terveink szerint folyamatosan 

figyelhetik az aktuális sorrendet, a verseny alakulását. 

A verseny célja: 

 -Jó élmény legyen a matematika, játszunk egy jót! 

 -A tehetséges tanulók gondozása, fejlesztése. 

 -A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóknak versenyzési lehetőség biztosítása. 

A verseny ingyenes, nevezési díj nincs. 

A versenyt 1-8. évfolyamnak hirdetjük meg.  

A verseny lebonyolítása a www.tordafejed.hu oldal segítségével történik, ahol minden információ megtalálható. 

Nevezés: Az új tanévben a versenyre új regisztráció szükséges a tordafejed.hu oldalon. Kérjük, hogy minden iskolából 

egy kapcsolattartó regisztráljon! Erre a díjazás elküldése és a kapcsolattartás miatt van szükség. Minden 

évfolyamból egy 4 fős csapatot várunk, a csapatokat előre kell nevezni a tordafejed.hu oldalon, a Jelentkezés 

a döntőre menüpont alatt. Részletek a tordafejed.hu oldalon. 

Nevezési határidő: 2022. április 13. 

Verseny: A verseny a Quizizz felületén zajlik majd. A böngészőben a joinmyquiz.com oldalon kell az évfolyamnak 

megfelelő kódot beírni. A kódokat a tordafejed.hu oldalon, az Aktuális menüpont alatt lehet majd a verseny 

indulása előtt néhány perccel megtalálni. A kód megadása után a csapat nevét kell megadni, a nevezéskor 

megadott névvel megegyezően. Terveink szerint az eredménytáblát folyamatosan követni lehet majd a Meet 

segítségével, ennek kódját szintén az Aktuális menüpont alatt tesszük elérhetővé. További részletek a 

tordafejed.hu oldalon. 

 A verseny időpontja: 2022. április 25. (hétfő)  

Ezen a napon, az alsó tagozatosoknak 13 órakor, a felsősöknek 14.30 órakor kezdődik a feladatsor. Az ezt 

megelőző percekben kell csatlakozni a játékhoz. A megoldásra 45 perc áll rendelkezésre. 

Játékszabályok: A csapatoknak a regisztrált nevekkel kell a játékba bejelentkezni.  

Részletek a tordafejed.hu oldalon. 

Értékelés: 

A verseny első három helyezettje tárgyjutalomban részesül, melyet postai úton küldünk el az iskoláknak.  

  

Sok sikert, jó szórakozást és jó versenyzést kívánunk! 

 

Elérhetőség: 

Postai cím: 3450 Mezőcsát Szent István u. 1-2. 

Tel: 49/352-723 

E-mail:   enyedy.tordafejed@gmail.com  

 

Mezőcsát, 2022. március 28. 

 

 Némethné Vida Éva s.k. Horváth László s. k. 

 mk.vez. igazgató 

FONTOS!  A csapatnévnek az iskola településének nevét és az iskola nevét kell beírni röviden! (Max. 25 

karakter; pl.: Mezőcsát Enyedy) Lényeg, hogy egyértelműen azonosítható legyen az iskola. 

 

FONTOS!  Hálózati problémák esetén lehetőség van az újra csatlakozásra, de csak folytatni szabad a 

feladatsort, újrakezdeni nem. Az utóbbi esetben a csapat eredménye érvénytelen lesz! 

 

http://www.tordafejed.hu/
http://www.tordafejed/
https://quizizz.com/join

