NETTI-MOPPI TÄVLING LÄSÅR 2015-2016
FÖRSTA PRIS: SMARTMOBIL
Mikrolinna Oy utlyser återigen en tävling för alla användare av Netti-Moppi lärmiljön. Med denna tävling
vill Mikrolinna Oy främja inlärningen av matematik och fysik och intresset för ämnen i Finland.
FÖRSTA PRIS SMARTMOBIL.

Enbart de flitigaste kan vinna.

MÅNADSTÄVLINGAR – blir du månadens Mattekungen?
Tävlingsperiod: 1.9.2015 – 25.5.2016 (tävlingen är slut)
Ämnen:
Ämnen för lågstadieskolor: matematik, fysik-kemi
Ämnen för högstadieskolor: matematik, fysik
Ämnen för yrkesläroanstalter: matematik, fysik
Tävlingsserierna:
Serie 1: Lågstadieskolorna
Serie 2: Högstadieskolorna
Serie 3: Yrkesläroanstalterna

Priserna och alla vinnarna (tävlingen är slut):
•
•
•
•

Första pris smartmobil (värde minst 100 euro)
Presentkort, Lippupiste (värde 30 euro)
7 st månadspriser
2 par Mattekungen-sockor (dragningen sker den 14 december 2015 och den 27 maj 2016)
Mattekungen-produkterna tillverkas i Finland.

MÅNADSTÄVLINGAR:

Varje månad lottas ut ett överraskningspris bland alla de som gjort mest uppgifter per ämne i alla
serier. Således tas 13 deltagare med i varje lotteri.
Vinnaren tituleras

MÅNADENS MATTEKUNGEN
OBS! Ytterligare skickar vi Netti-Moppi-reflexer till hela klassen av den elev som gjort mest
uppgifter i lågstadienivåns matematik.
Denna tävling pågår åtminstone hela höstterminen 2015 och också under vårterminen 2016 så länge
som reflexerna räcker.
DATUM FÖR MÅNADSUTLOTTNINGAR:
1.10.2015 September månadsutlottning:
* Vinnaren vid Ikaalisten yhteiskoulu, klass 8C
* Reflexerna skickades till Salon Kirkonkylän koulu klass 3A, där Noora Lindholm görde
mest uppgifterna i matematik 0-6.

2.11.2015 Oktober månadsutlottning:
* Vinnaren Petri Hinttala vid Haapaveden yläkoulu, klass 9F

* Reflexerna skickades till Lavian Yhtenäiskoulu klass 5, där Anton Kesänen görde mest
uppgifterna i matematik 0-6.

1.12.2015 November månadsutlottning:
* Vinnaren Jarkko Ylitapio vid Lapin ammattiopisto

* Reflexerna skickades till Lapin yliopiston harjoittelukoulu klass 2B, där Noa-Henrik
Karjalainen gjorde mest uppgifterna i matematik 0-6.

1.2.2016 Januari månadsutlottning:

* Vinnaren Niko Morko vid Haapaveden yläkoulu

* Reflexerna skickades till Komisuon koulu klass 6, där Saara Urmas gjorde mest
uppgifterna i matematik 0-6.

1.3.2016 Februari månadsutlottning:
* Vinnaren Elisa Forsell vid Saimaan Ammattiopisto.

* De sista reflexerna skickades till Komisuon koulu klass 5, där Arttu Kakko gjorde mest uppgifterna i
matematik 0-6.

1.4.2016 Mars månadsutlottning:
* Vinnaren Saija Laitala vid Kainuun Ammattiopisto.

2.5.2016 April månadsutlottning:
* Vinnaren Karoliina Haapakoski vid Haapaveden yläkoulu.

ANDRA UTLOTTNINGSDATUM:
14.12.2015 Lottas ut ett par Mattekungen-sockor bland alla de som gjort uppgifter
under höstterminen.
Vinnaren en student vid Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

27.5.2016

*

Första pris smartmobil

Vinnaren Inka Siltala, Haapaveden yläkoulu, 9F Grattis!

Presentkort (Lippupiste), Heidi Hyväri, Haapaveden yläkoulu
Mattekungen-sockor, en elev vid Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Eleven deltar i utlottning av första priset genom att ange korrekta svar på uppgifter i sin egen serie enligt
följande:
Serie 1: Lågstadieskolorna
Matematik kl 0-6: 600 korrekt utförda uppgifter
Fysik-kemi kl 5-6: 200 korrekt utförda uppgifter
Serie 2: Högstadieskolorna
Matematik kl 7-9: 400 korrekt utförda uppgifter
Fysik kl 7-9: 300 korrekt utförda uppgifter
Serie 3: Yrkesläroanstalterna
Matematik: 600 korrekt utförda uppgifter
Fysik: 300 korrekt utförda uppgifter

Lippupistes upplevelsepresentkort lottas ut bland alla elever som gjort mest uppgifter i något av ämnen i
sin egen serie under hela tävlingsperioden.
Bland alla som gjort uppgifter lottas ut ytterligare ett par Mattekungen-sockor.

ANDRA VILLKOR:
Vinnaren betalar ingen skatt på vinsten.
Vinsten kan inte bytas mot pengar.
Personalen på Mikrolinna Oy eller deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.
Vinnaren av priset förbinder sig att frita arrangören från allt ansvar som deltagandet i denna tävling, utlösandet av eller användningen
av priset föranleder eller påstås ha föranlett. Alla tävlingsdeltagare förbinder sig att följa dessa regler och arrangörernas beslut utan
några villkor.

