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Organizačné pokyny
Banskobystrický Matboj je matematická súťaž štvorčlenných tímov. Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy
zložené zo žiakov piatych až deviatych ročníkov základných škôl a prímy až kvarty osemročných
gymnázií z Banskobystrického kraja. Deti budú súťažiť v riešení matematických úloh, ktorých správne
riešenia im umožnia vykonať ťahy v strategickej hre. Okrem počtu vyriešených úloh sa pri celkovom
vyhodnotení bude zohľadňovať aj miera úspešnosti v tejto hre.
Súťažiť sa bude samostatne v kategóriách:
·
5 (žiaci 5. ročníka ZŠ),
·
6 (žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy OG),
·
7 (žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG),
·
8 (žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG),
·
9 (žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG).
V prípade, že by ste chceli zostaviť tím zložený zo žiakov viacerých ročníkov, musí súťažiť v kategórii
najvyššieho ročníka spomedzi jeho členov (t.j. napríklad tím zložený z troch piatakov a jedného
šiestaka môže súťažiť v kategórii 6, ale nie v kategórii 5). Vyhodnotenie aj ocenenie víťazov bude
zvlášť pre jednotlivé kategórie. Najlepšie umiestnené tímy odmeníme vecnými cenami.
Prihlásiť tímy z Vašej školy môžete na stránke https://www.p-mat.sk/aktivity/matboj/prihlaska/
najneskôr do stredy, 2.12.2020. V prípade naplnenia kapacity sa prihlasovanie môže skončiť aj skôr.
Každá škola môže do súťaže prihlásiť najviac dva tímy do každej kategórie, spolu však nie viac ako
osem. Účastnícky poplatok za jeden tím je 10 €. Je potrebné ho zaplatiť najneskôr do pondelka,
8.12.2020. Faktúry budeme zasielať všetkým školám, ktoré v prihlasovacom formulári uviedli, že ju
požadujú, naraz po ukončení prihlasovania. Účastnícky poplatok, samozrejme, stačí zaplatiť až po
dodaní faktúry.
Súťaž bude prebiehať online v poobedných hodinách. Tímy budú navzájom prepojené
prostredníctvom videohovoru a rovnakým spôsobom budú spojené aj s organizátormi. Každý
súťažiaci bude potrebovať zariadenie s pripojením na internet, s mikrofónom a kamerou. Bližšie
informácie o pravidlách a prostredí, v ktorom bude prebiehať súťaž Vám pošleme po ukončení
registrácie.
Vysvetľovanie pravidiel: 15:00 – 15:30 hod.
Priebeh súťaže: 15:30 – 17:00 hod.
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 17:30 hod.
Povinné vybavenie pre súťažiacich: pero, papier, zariadenie (najlepšie počítač) s pripojením na
internet a mikrofónom (odporúčame aj kameru)
Bankové spojenie: IBAN: SK1411000000002629176328 (variabilný symbol bude pridelený
automaticky po prijatí internetovej prihlášky).

Na Vašu účasť sa teší za organizátorov
Michaela Rusnáková
P-MAT, n.o.
Kontakt: mobil: 0904 501 898
e-mail: matboj@p-mat.sk
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