
Jelentés a  2020. évi iskolai Kardos-Montágh Versenyről 
 

Mind az első, mind a második fordulóban mindegyik feladat teljes megoldása 10 pontot ért.  
 
Az első fordulóban évfolyamonként 3-3 feladatot tűztünk ki és volt további két „desszert” 
feladat, amely mindhárom évfolyam tanulóinak szólt. Így az első fordulóban összesen 50 
pontot lehetett szerezni. Munkaközösségünk döntése alapján a versenyzők az első forduló 
pontszámának felét vitték tovább a döntő, második fordulóra, ahol összesen – immár 
kategorizálás nélkül – összesen 6 feladatot tűztünk ki. A második megoldásokat, 
általánosításokat nem külön pontszámmal, hanem egyező pontszámok esetén a végső 
helyezések megállapításánál vettem figyelembe.  
 
A részvevőket az egyes feladatokban elért pontszámaikról, az eredményekről és problémákról 
egyénileg emailben tájékoztattuk.  
 
A verseny a következőképpen alakult. Az első fordulóban összesen 23 tanuló vett részt. A 
tizedik évfolyamról 6, a tizenegyedik évfolyamról 7, a tizenkettedik évfolyamról 10 tanuló 
adott be dolgozatot. A 11. és 12. évfolyamon több versenyző már az első fordulóban is 
kimagasló teljesítményt nyújtott. Emiatt a döntő forduló feladatai az eredetileg tervezettnél 
nehezebbek lettek. A határidő lejárta után derült ki, hogy a 10. évfolyam tanulói közül senki 
nem adott be megoldást a második, döntő fordulóban. Így a 10. évfolyam versenyének 
végeredményét az első forduló alapján hirdetjük ki. A pontszám második része a desszert 
feladatokból származó pont.  
 
10. osztály: 
 
 
1. helyezett   Takács Bendegúz            27 +10= 37 pont 
2. helyezett    Hortobágyi András                 24 pont 
3. helyezett   Kardos Barnabás      21 pont 
4. helyezett   Szigeti Péter     17 pont 
5. helyezett Radvánszki Ferenc   16 pont  
6. helyezett  Zolnai Sámuel      15 pont 
 
.  
11. osztály:  
 
Ezen az évfolyamon az első forduló hét versenyzője közül hárman – Benkő Dávid, Illanitz 
Igor és Meggyes Kata – a második fordulóban már nem küldtek be dolgozatot.  
 
A döntőben így négy versenyző dolgozatait értékeltük.  
 
Helyezés  Név   Első fordulós  Második forduló Összes pontok száma 
    pontszám fele 
 
     1.  Bokor Endre            25 pont              50 pont              75 pont  
     2.  Szapanidu Szofia     20 pont  40 pont  60 pont  
                Athina 
     3.  Kotán Tamás         18,5 pont  37 pont  55,5 pont 
     4.  Tóth János          17,5 pont  22 pont  39,5 pont 



12. osztály:  
 
Ennek az évfolyamnak az első fordulóban kitűzött feladatok túl könnyűnek bizonyultak. Négy 
versenyző is megszerezte a maximális 50 pontot  Sőt, Telek Zsigmond két feladatra is két 
megoldást adott. Láthatóan nagyon sok függvénytani ismerettel rendelkeznek a 12. 
osztályosok Precízek a megoldásaik leírásai. Kikötések, ellenőrzések, ekvivalencia. Ez így az 
írásbeli érettségi vizsga előtt komoly felkészülésről, felkészítésről tanúskodik.  
 
A versenyzők közül öt fő  - Enri Emőke, Bolgár Janka, Nguyen Phuong Thao, Ungvári Gábor 
és Vörös András – a második fordulóra már nem küldtek megoldásokat, így a döntőben 
összesen öt versenyző munkáját értékeltük.  
 
A döntőben is volt két olyan versenyző mind a hat feladatot hibátlanul megoldotta: 
Tiefenbeck Flórián és Telek Zsigmond. Mindketten rendkívül jó ötletekkel, nagy 
magabiztossággal dolgoztak. Közöttük az döntött Telek Zsigmond javára, hogy három 
feladatra két megoldást, egy további feladatra pedig három megoldást (!) is adott.  
A verseny kiélezettségét jelzi, hogy a további három versenyző közül Szünder Barna Ferenc 
is megoldotta az összes feladatot, csak két feladatban is volt kisebb hiányossága, míg a 
további két versenyzőnek Major Botondnak és Péter Kristófnak is öt jó megoldása van. A 
Major Botond és Szünder Barna Ferenc közötti sorrendet az alapján véglegesítettem, hogy 
melyikük szerzett a döntőben magasabb pontszámot.  
 
A verseny végeredménye a 12. évfolyamon:  
 
 Helyezés  Név   Első fordulós       Második forduló Összes pontok száma 
    pontszám fele 
 
1. Telek Zsigmond            25 pont              60 pont              85 pont +++++ 
2. Tiefenbeck Flórián        25 pont  60 pont  85 pont  
3. Szünder Barna Ferenc         21 pont  57 pont  78 pont                   
4. Major Botond            25 pont  53 pont  78 pont 
5. Péter Kristóf       25 pont  50 pont  75 pont 
 
Örömmel tapasztaltam, hogy a nehéz körülmények ellenére tanulóink érdeklődést mutattak a 
verseny iránt. Különösen a 11. és 12. évfolyamokon magas színvonalú dolgozatokat 
készítettek, komoly munkát fektettek be a versenyzésbe.    
 
A verseny mindegyik részvevőjének ezúton is gratulálok!  
 
         Kiss Géza,  
       a 2020. évi verseny felelős szervezője   


