POKYNY PRE RIEŠITEĽOV SEZAMKA
0. Pozorne si prečítaj tieto pokyny a riaď sa podľa nich. Pokiaľ sa chceš stať riešiteľom SEZAMKa,
v prvom kole poriadne vyplň hlavičku (aby sme Ti mohli odpísať) a pripíš aj meno svojho učiteľa
matematiky.
1. Súťaž je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka (prímy) OG, prípadne pre šikovných
štvrtákov. Každý účastník dostane postupne poštou tri série po 4 úlohy, ktoré má možnosť do
stanoveného termínu vyriešiť a ich riešenia poslať na našu adresu. My úlohy opravíme, obodujeme a
pošleme nazad riešiteľovi spolu so vzorovými riešeniami a poradím všetkých účastníkov.
2. Po troch letných sériách sa predbežne koncom mája 2012 uskutoční sústredenie pre 32
najlepších riešiteľov. Pre náročnosť programu na sústredenie nepozývame žiakov 4. ročníka.
3. Za správne vyriešenú úlohu získava riešiteľ 5 bodov, za neúplné riešenie primerane menej. Aby sa
vyrovnal vedomostný rozdiel medzi žiakmi 5. a 6. ročníka, udeľuje sa po každej sérii prémia :
Prémia:
5 bodov
3 body
1 bod
Ročník
5.
za 17-20b.
za 13-16,5b.
za 9-12,5b.
6.,pr.
za 18-20b.
za 15-17,5b.
za 12-14,5b.
4. Za riešenie úlohy nepovažujeme len výsledok, ale tiež (a často hlavne) spôsob ako si sa
k výsledku dostal, vysvetlenie Tvojho postupu a zdôvodnenie jeho správnosti. Nezabudni preto
toto všetko do svojho riešenia napísať. Len výsledok, aj keď správny, nemusí stačiť na plný
počet bodov!
5. Riešenia každej úlohy posielaj na osobitnom papieri formátu A4 (písať môžeš z oboch strán
papiera). Každá strana musí obsahovať hlavičku podľa uvedeného vzoru:
Meno : František Fanatik
Trieda : 5.A
Škola : ZŠ Kocková, Žilina
Séria : 1.letná
Adresa domov :U matematika 13, O1O O1 Žilina Úloha č.: 3
(Pokiaľ je riešenie jednej úlohy na viac papieroch, meno a číslo úlohy napíš na každý z nich)
Úloha bez hlavičky a podpisu sa ľahko môže stratiť a nebudeme vedieť, komu patria získané body!
6. Ak bude poštová pečiatka na obálke s Tvojimi riešeniami s dátumom po termíne, strácaš nárok na
prémiu. Ak riešenie pošleš viac ako 4 dni po termíne, nestihneme ho už opraviť.
7. Keď zistíme, že niektoré riešenia boli od seba opísané, neudelíme za ne žiadne body. Úlohu, ktorú
nevieš, nemusíš riešiť, ale nepodvádzaj. SEZAMKO je súťaž čestných jednotlivcov.
8. Pokiaľ sa Ti zdá, že sme úlohu opravili zle, môžeš nám poslať s ďalšou sériou reklamáciu. Napíš
čo sa Ti nepáči a prilož svoje opravené riešenie. Ak sme pri opravovaní urobili chybu, určite ju
napravíme.
9. Spolu s riešeniami každej série pošli aj obálku formátu A5 s nalepenou známkou 0,50E
(dopis do 100g) a vypísanou Tvojou adresou domov. V nej Ti pošleme opravené úlohy, vzorové
riešenia, poradie a zadania ďalšieho kola. Preto musí byť dostatočne veľká. Riešenia a zadania
ďalšej série môžeme posielať len riešiteľom, ktorí nám pošlú svoje obálky!
Na dobrú spoluprácu s riešiteľmi sa tešia organizátori SEZAMKA
Ak máš priateľa, priateľku, spolužiaka, spolužiačku, ktorí by sa tiež chceli zúčastniť našej súťaže,
požičaj im zadania a môžu riešiť aj oni. Od ďalšieho kola budeme písať aj im. Zadania môžeš ukázať
aj svojmu učiteľovi matematiky, určite aj on pozná ďalších záujemcov.

** Všetky informácie získaš aj na adrese www.sezam.sk **

