Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2005/2006
Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje aj v tomto školskom roku
korešpondenčnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa môžu
všetci žiaci spomínaných škôl, ktorí majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať
pravidelne niekoľko minút vypracovaniu riešení.
V školskom roku 2005/2006 vyjdú 4 čísla časopisu a korešpondenčná súťaž
bude mať tri série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1, 2 a 3, riešenia úloh
spolu s výsledkovými listinami v číslach 2, 3 a 4. Výsledky korešpondenčnej súťaže
sa budú priebežne zverejňovať na internete na našej www stránke

www.matmix-web.sk.
Žiakom prvého stupňa základných škôl je určená kategória E, ktorej úlohy
budú zverejnené v rubrike MINIMIX. Žiakom druhého stupňa základnej školy
a žiakom prímy až kvarty osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich
určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žiakom kvinty osemročných
gymnázií je určená kategória C. Riešitelia tejto kategórie riešia úlohy 3 až 6.
Druhákom stredných škôl a žiakom sexty osemročných gymnázií je určená kategória
B s úlohami 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom septimy a oktávy
osemročných gymnázií je určená kategória A s úlohami 7 až 10.
Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je určená kategória π. Pre túto
kategóriu sú v každej sérii určené úlohy 11 až 14.
Vzhľadom na prelínanie sa kategórií A, B, C a Z, ako aj vzhľadom na naše
obmedzené možnosti, môže každý žiak súťažiť len v jednej z týchto kategórií
(môže však navyše súťažiť aj v kategórii π).
Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na
obálke. Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň omeškania
jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom
jazyku. Riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
MATMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
V tomto školskom roku zavádzame na základe vašich žiadostí možnosť
dostávať svoje opravené riešenia s komentármi späť domov. Podmienkou je zaslanie
troch obálok formátu A5 alebo A4 s vašou adresou domov spolu so známkami
v hodnote 36 Sk a označenie vašej voľby v prihláške.
V prípade, že máte nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje
pripomienky adresovať na uvedenú adresu alebo na e-mail hrinak@mctba.sk.

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s prvou sériou vašich
riešení na osobitnom papieri formátu A6 podľa nasledujúceho vzoru. V prípade, že
chcete riešiť aj kategóriu π, zašlite nám prihlášku pre obe kategórie.

Prihláška do korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX
Priezvisko: ………………….…….... Meno: …………………… Kategória: ………..
Škola: ……………………………………………………… Trieda: …………………
Adresa domov: …………………………………………………………………………
Mám záujem dostávať späť opravené riešenia s komentármi:
áno nie
Telefón: ………………………… E-mail: …………………………………………….
Meno učiteľa alebo ďalších, ktorí vás vedú v matematike: ……………………………
Súťažiacich upozorňujeme, aby riešenia písali čitateľne na
papiere formátu A4 (tzv. kancelársky papier) a na každé riešenie
napísali hlavičku – svoje meno, číslo úlohy a kategóriu.
V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých
papieroch, zopnite ich spolu alebo na jednotlivé papiere napíšte
hlavičku a očíslujte ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané
riešenia viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia,
ktoré budú spĺňať tieto kritériá.
Do súťaže sa môžu žiaci zapojiť aj neskôr (teda v druhej
alebo tretej sérii). Podmienkou zaradenia do súťaže je aj v takomto prípade zaslanie
prihlášky spolu s prvými riešeniami, ktoré vypracujú.
Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov, a preto sa do súťaže nemôžu
prihlásiť skupiny riešiteľov. V prípade, že nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí,
ak nám zašlete jedno. Žiadne ďalšie body za ďalšie riešenia nezískate.
Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zistíme, že nejaká
skupina opisovala, každý jej člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo
riešenie správne. Plný počet bodov (5) prislúcha len úplnému riešeniu. Preto treba
zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, že použijete vetu
alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza
jeho dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá
riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá.
V prípade, že nie ste spokojní s ohodnotením vášho riešenia, môžete nám
poslať reklamáciu s odôvodnením a požadovaným počtom bodov na našu adresu.
Vaše riešenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. Ak máte prístup
k elektronickej pošte, používajte ju, prosím, prednostne. Urýchlite tým vybavenie
vašej reklamácie.
Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh vám praje redakčná
rada časopisu MATMIX.

