PRACOWNIA MATEMATYKI
Pałacu Młodzieży w Katowicach
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Stowaszyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
zapraszają
młodzież klas pierwszych i drugich
szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w XXVI Regionalnym Konkursie Matematycznym
Rozkosze Łamania Głowy

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży,
• rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania,
• rozwijanie umiejętności stosowania aparatu matematycznego i zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań i problemów typowych i nietypowych.

Przebieg konkursu:
• konkurs jest dwuetapowy,
• zadania I etapu (eliminacji) mają formę testu wielokrotnego wyboru złożonego z piętnastu pytań,
• I etap trwa 60 minut,
• spotkanie finałowe rozpoczyna 45-minutowy wykład (dotyczący pozaprogramowych treści),
• zadania II etapu (finału) odnoszą się tylko do wysłuchanego wykładu i mają formę testu wielokrotnego wyboru jak i zadań problemowych.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST DOBROWOLNY!!
Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs jest konkursem indywidualnym.
2. Eliminacje dla uczestników województwa małopolskiego odbędą
się 27 marca 2004 o godz. 1230 w salach Uniwersytetu Jagielloskiego pod adresem:
Kampus Uniwersytetu Jagielloskiego,
Wydzial Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7
30-387 Krakow
a finał w maju (dokładną datę podamy podczas eliminacji) w Pałacu Młodzieży w Katowicach.
3. Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od osoby. Prosimy
o dokonywanie zbiorczych opłat z danej szkoły.
4. Zgłoszenia do udziału w konkursie (wyłącznie pisemne) prosimy kierować na nasz adres. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia
25 lutego 2004r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. W zgłoszeniu należy podać:
imiona i nazwiska uczestników,
nazwę i adres szkoły,
telefon, fax, e-mail szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela matematyki
i dołączyć kserokopię wpłaty.
6. W dniu eliminacji przed salą 213 Instytutu Matematyki będą wywieszone alfabetyczne listy uczestników z numerami startowymi
i informacje dotyczące obydwu etapów konkursu.
7. Informacje o zakwalifikowaniu się uczestników do finału prześlemy
na adres szkoły.

Nasz adres:
Pracownia Matematyki
Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

Konto na które należy przelewać opłaty:
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
PKO BP S.A. Katowice
19 1020 2313 0000 3902 0020 2614
koniecznie z dopiskiem Rozkosze Łamania Głowy

Kontakt z nami:
email: dkolany@router.pm.katowice.pl
ewentualnie telefonicznie pod numerem
tel. (0-32) 2 516 431 wewn. 316
od poniedziałku do piątku w godzinach 1500–1800.

