
HÖJDPUNKTEN

En lagtävling i matematisk problemlösning för
högstadiet, gymnasiet och övriga!

10:e mars på skolorna, 11:e mars online



INBJUDAN
Föreningen Ung Vetenskapssport bjuder in till matematiktävlingenHöjdpunkten den 10:e-12:emars.

Målgrupp
Det finns tre tävlingsklasser: en för högstadieelever, en för gymnasieelever och en öppen klass. Högstadie-
och gymnasietävlingen riktar sig till högstadieelever respektive gymnasieelever medan den öppna klassen
är öppen för alla! Tävlingen sker i lag om max 3 personer.

Innehåll
Tävlingen kommer ske under tre dagar. Första dagen kommer tävlingen göras på skolor för högstadie- och
gymnasieklassen. Andra dagen kommer tävlingen göras digitalt på zoom för de som tävlar i öppna klassen
och för de som inte haft möjlighet att delta på sina skolor. Tredje dagen kommer lösningsgenomgång hållas
i Ung Vetenskapssports discord.

LOGISTIK
Schema

Höjdpunkten 2023

10:e mars Tävling på skolor
11:e mars (9:00-12:00) Digital tävling
12:e mars (9:00-12:00) Lösningsgenomgång

Vad behöver du?
För att delta på skolorna behövs bara penna, sudd, passare och linjal. För att delta digitalt behöver man
också EN dator per lag och internetuppkoppling. Detaljerade regler finns här: REGLER.

ANMÄLAN
Anmälan sker genom att fylla i följande formulär: ANMÄLAN. Anmälan ska göras senast 8:emars av ansvarig
lärare om man skriver på sin skola och av någon lagmedlem om man skriver digitalt.

PRISER
Priser delas ut till de tre bästa lagen i varje klass. Dessutom kommer vi lotta ut biobiljetter, presentkort och
andra priser bland alla lag som löst minst ett problem fullständigt och där samtliga lagmedlemmar är med-
lemmar i Ung Vetenskapssport (det är gratis!).

KONTAKT
Om du har frågor eller om något är oklart kan du skriva till mattetavling@ungvetenskapssport.se.
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https://discord.gg/GDfJKkTaqb
https://docs.google.com/document/d/1zVG1fK6BSHnb6CBmQewaE3QFlW-7_2Fw-DO5LVGZrZg/edit?usp=sharing
https://forms.gle/rSb3qpehxRCWTdx96
https://ebas.ungaforskare.se/blimedlem/ungvetenskapssport
https://ebas.ungaforskare.se/blimedlem/ungvetenskapssport
mailto:mattetavling@ungvetenskapssport.se


OMOSS
Ung Vetenskapssport
Ung Vetenskapssport är en organisation vars syfte är att skapamötesplatser och träningsmöjligheter för pro-
blemlösningsintresserade ungdomar och främja vetenskapssporten hos unga i Sverige. Föreningen grunda-
des 2015. Ung Vetenskapssport är en ideell organisation, vilket innebär att alla evenemang arrangeras utan
vinstintresse.

3


