STREDOSLOVENSKÝ KRAJSKÝ VÝBOR MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY
Dňa : 26.10.1981
Vec : Matematický korešpondenčný seminár Stredoslovenského kraja
Motto: treba pestovať mnohé premýšľanie, nie mnohú učenosť
Demokritos
Milá priateľka / priateľ/ !
Otvárame tretí ročník krajského korešpondenčného seminára z matematiky.
Je to matematická súťaž, ktoré organizuje KV MO v spolupráci s KPÚ a pobočkami
JSMF vo Zvolene a Žiline, po dohode s Odborom školstva. Účasť v seminári je dobrovoľná.
Zúčastniť sa ho môžu študenti všetkých ročníkov stredných škôl v Stredoslovenskom kraji,
ktorí majú záujem o náročnejšie matematické úlohy a chuť zmerať svoje schopnosti s inými.
Každá séria úloh (do roka ich bude 6) sa bude (s výnimkou prvej) týkať jednej témy
(maximum a minimum funkcie, teória čísel, kombinatorika, geometria, nerovnice). Ako
študijná literatúra (vždy ju konkrétne uvedieme) Vám poslúžia zväzky Školy mladých
matematikov (ŠMM), prípadne aj iné knižky.
Najúspešnejších riešiteľov odmeníme.
Skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov ukázali, že kvantita neznamená ešte kvalitu.
V seminári bolo veľa účastníkov, ale v MO sme ako kraj nemali väčšie úspechy. Našou
snahou je pokúsiť sa skvalitniť seminár čo sa týka výberu úloh i kvality opravovania. Druhá
požiadavka si však vzhľadom na obmedzenosť nášho voľného času vyžaduje obmedziť počet
účastníkov. Pristupujeme preto k výberu účastníkov, ktorých rozdelíme na tzv. prvoligistov
a druholigistov (podrobnejšie pozri nižšie).
Zvýhodňovaní prémiami budú len študenti prvých ročníkov.
PRIEBEH TOHTOROČNÉHO SEMINÁRA BUDE NASLEDOVNÝ :
1. kolo : My Vám posielame sériu matematických úloh (zmes úloh na témy nasledujúcich 5
kôl). Vy nám do určitého termínu poštou (preto korešpondenčný seminár) pošlete ich
riešenia. My ich opravíme a opravené riešenia spolu s celkovým poradím účastníkov
seminára Vám poštou vrátime.
Najlepších riešiteľov po prvom kole (okolo 15) zaradíme do tzv. 1. ligy, ostatných do tzv.
2. ligy. Prvoligisti budú v ďalších kolách riešiť ťažšie úlohy, druholigisti ľahšie.
2. kolo : Pošleme Vám texty úloh druhej série (ťažšiu verziu pre 1. ligu, ľahšiu pre druhú
ligu). Vaše riešenia Vám po opravení vrátime.
Teraz urobíme už spomínaný výber účastníkov. Do ďalších kôl postúpia všetci prvoligisti,
ale z druholigistov len tí, čo dosiaľ získali v súťaži aspoň jednu tretinu maximálneho
možného počtu bodov (maximálne však 30 druholigistov).
/ pozri ďalší list /

3. kolo : Pošleme Vám texty úloh tretej série (opäť osobitne pre 1. a 2. ligu). Riešenia nám
pošlete, my ich opravíme a vrátime ich.
Tým končí tzv. jesenná časť našej súťaže.
4., 5., 6. kolo : / bodovať sa začne odznovu /
Potom začne tzv. jarná časť súťaže s trochu pozmeneným obsadením 1. a 2. ligy
(niekoľko posledných riešiteľov z prvej ligy zostúpi do 2. ligy a niekoľko prvých
postúpi z 2. ligy do 1. ligy.)
Prebehne 4., 5. a 6. kolo. Tým skončí jarná časť súťaže. Teda do roka prebehnú dve súťaže –
jesenná a jarná, čiže tento rok máte dve príležitosti zvíťaziť v seminári.
Pozor! Dochádza k ďalšej organizačnej zmene. Pri vyhodnocovaní poradia v seminári
budeme priebežne zaratúvať aj výsledky, ktoré získate v MO. Ak sa teda nezúčastníte súťaže
M)O, automaticky tým znížite svoje šance dosiahnuť dobré umiestnenie v korešpondenčnom
seminári.

UPOZORNENIA PRE RIEŠITEĽOV :
-

-

neopisujte od spolužiakov! V prípadoch nedovolenej spolupráce nebudeme príslušné
úlohy hodnotiť
dodržujte termín zasielania riešení (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Na zadnú
stranu obálky napíšte meno odosielateľa
riešenie každej úlohy napíšte na nový list (nie iba na novú stranu). Vľavo hore uveďte
Vaše meno, TRIEDU, presnú adresu školy (aj PSČ), číslo úlohy.
Ak Vám nevojde riešenie na jeden list, uveďte na ďalšie listy svoje meno a číslo úlohy
a očíslujte strany.
Venujte pozornosť aj grafickej úprave svojich riešení!

Ak sa nám to podarí zabezpečiť, ukončíme tohtoročný seminár sústredením najlepších
riešiteľov.

Sme presvedčení, že tým študentom, ktorí svoje nadanie a schopnosti rozvíjajú
matematickou prácou, bude účasť na seminári prospešná.
Posielame Vám prvú sériu úloh. Želáme Vám veľa úspechov pri ich riešení!
RNDr. Ľubomír Snoha
organizačný vedúci seminára

