
Medve Matek Go 

 amikor a Gellért-hegy a battai Csónakázó tóhoz költözött 

 

A több, mint húsz éves múltra visszatekintő versenyen először 2018-ban indult az 

iskolánkból 10 csapat. A világon egyedülálló szabadtéri matematikaversenyt a Gellért-hegy 

lejtőin rendezték meg, több ezer részvevővel. A versenyzők élvezettel túráztak az állomások 

között, a szintkülönbség mellett még a matek feladatokkal is megküzdve.  

A következő évben is több, mint 10 csapattal indultunk, és úgy tűnt, hogy bizony ebből 

hagyomány lesz.  

A járvány itt is közbeszólt, 2020-ban elmaradt a verseny, és a szokásos módon idén sem 

kerülhetett megrendezésre.  

A szervezők azonban előálltak egy fantasztikus újítással, és minden iskola az általa 

választott helyszínen és időben versenyezhetett. A szokásos vándorlós forma megmaradt, de 

az önkéntes egyetemisták helyett az okostelefon és a GPS segített a versenyzőknek.  

 Május 27-én 8 csapat (24 versenyző) indította izgatottan a kapott jelszóval a versenyt a 

százhalombattai Csónakázó tónál.  

 Iskolánk csapatai egy Arany Medve, öt Ezüst Medve és két Bronz Medve minősítést 

zsebeltek be a kétórás verseny végére.  

A kísérő tanárok izgatottan cikázó csapatokat láttak, és lelkes és kevésbé lelkes 

félmondatokat csíptek el. Ebből láthatunk itt egy kis összeállítást.  

 



 

- Nektek már bejött az oldal?  

 

- Mit kell beírni?  

- Az baj, hogy csak 40%-on van a telom?  

- A másik csapat most telefonált, hogy a Csónakházhoz mentek!  



 

- Itt vagyunk!  

 

- Éva néni, ez a feladat értelmetlen! 



 

- Ehhez a feladathoz kellene tudni, hogy hányan laknak Aprajafalván! Most számoljuk össze, 

hogy hányféle törpikét ismerünk?  

 

- Az ürge UTÁN! Érted? Utána!  

 

- Ebből már nagyon elegem van! Minden lúddal meg lehet csinálni, de csak egyet fogad el! 

Most menjünk vissza az állomásra kilencszer?  



 

- Négyzet alapú csokitorta? Az meg milyen?  

 

- Tizenkét perc és egy feladat van hátra, de az a tó túloldalán van! 

 

- …és akkor hajtsd össze még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer…. 

 

- Mennyivel lehet tovább írni?  



 

Köszönet és elismerés a szervezőknek, és nagy gratuláció a résztvevő csapatoknak!  

Jövőre a Gellért-hegyen találkozunk!  

 

(A csapatokat felkészítő és kísérő tanárok: Kiss Éva, Faragóné Csiszár Ágnes és Baloghné Solti 

Gyöngyi tanárnők voltak) 

 

 


