
MILYEN MUNKAFORMÁBAN JÁTSZHATÓ?
• egyéni (AJÁNLJUK!) (okostelefon vagy tablet vagy laptop és internet szükséges)
• kiscsoportos (AJÁNLJUK!) (2-6 fő / csapat, akik videóhívásban közösen oldják a

feladatokat)
• a teljes csoport/osztály együtt is belevághat (szintén videóhívásos kapcsolat

tartással)

MILYEN FELADATOK VÁRHATÓK?
• a mostani matekos pálya címe: BringOlimpia. A játék célja az, hogy kijussunk

a tokiói olimpiára a kerékpározás versenyszámban, a feladatok sztorija ezen
kihívás köré épül

• változatos témájú és vicces matematikai-logikai gondolkodtató feladatok
• a megjelölt évfolyamok előtti évfolyamnak megfelelő előismeret szükséges

lehet (pl. a 9-10. évfolyam esetén a 8-os anyag)
• a lényeg nem a tárgyi tudás, hanem a csavaros észjárás

MIT LEHET NYERNI?
• rangokat (bronz, ezüst, arany, platina), amely a lejátszás után azonnal kiderül
• sikerélményt!
• megoldásfüzetet emailben küldve a feliratkozó tanároknak

EGY JÁTÉKOS MATEKÓRA A LOGIRINTUSSAL
Tájékoztató pedagógusoknak

A Logirintus egy ingyenes online matematikai-logikai kaland, ahol egy történetbe 
ágyazott útvesztőből kell kijutni matekfeladatok megoldásával. 
A fejtörő játékot a Medve Matek csapata hívta életre.

komplett óratervet adunk a tanárok kezébe
a diákok tuti szeretni fogják
visszajelzéshez juthatunk a diákok teljesítményéről
az óra levezetése ritkán tud ilyen pihentető lenni ;)

2021. március 24-25-26. 
szerda-csütörtök-péntek 

07:00-16:00 között

MIKOR?
40 perc

MENNYI 
IDŐ?

Iskolai online 
matekórán

HOL?
3-4., 5-6., 7-8., 9-10. és

11-12. évfolyam számára
5 nehézségi szinten

KINEK?

SZÁNJUNK RÁ EGY MATEKÓRÁT, MERT:



HOGYAN JÁTSZHATÓ?
• Március 24-26-ig (szerdán, csütörtökön vagy pénteken)

a facebook.com/logirintus vagy a logirintus.hu oldalról a BringOlimpia nevű
pályát és a megfelelő évfolyamot kikeresve közvetlenül indítható a játék

• a pálya elején meg kell adni a csapat és az iskola adatait, aztán mehet is a játék
az óra végéig!

• kérjük a 40 perces időkeret betartását, ennek ellenőrzését az óratartó tanárokra
bízzuk

• nem kell telepíteni semmilyen programot, a játék webböngészőben fut
• nem kell előre regisztrálni
• emlékeztető kérhető a logirintus.hu oldalon

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK
• aki tanárként feliratkozik

a http://www.medvematek.hu/rolunk/mintafeladatok#feliratkozas oldalon,
elküldjük számára a BringOlimpia megoldásfüzetét (a játéknapokat követően),
és az összes korábbi, matekórára és szakkörre tervezett Logirintus-pályát

• március 27-én, szombaton 10:30-12:00 óráig lesz még egy nagyszabású
90 perces Logirintus-futam, immár nemcsak iskoláknak, de ott is szeretettel
várjuk a diák- és tanárcsapatokat 4 új pályán

• Folyamatosan frissülő infók és bővített nevezési csomagok a szombati játékra
facebook-oldalunkon: facebook.com/logirintus és honlapunkon (logirintus.hu)

TALÁLKOZZUNK AZ ONLINE TÉRBEN 
MÁRCIUS 24-ÉN, 25-ÉN VAGY 26-ÁN!

További kérdés esetén elérhetőségünk: logirintus@medvematek.hu
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