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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2016
για ηα Γςμνάζια μόνο
Πέμπηη 28 Ιανοςαπίος 2016, 10:00-13:00
Πολςσώπορ PAVILION
ζηη Λεςκωζία
(Αβπαάμ Ανηωνίος 2, Λακαηάμεια)
Τπό ηην αιγίδα ηηρ ΟΕΛΜΕΚ
H Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία αλαθνηλώλεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαγωληζκνύ
καζεκαηηθώλ «Μαθημαηική κςηαλοδπομία» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 28
Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ώξα 10:00-13:00 ζην πην πάλω ρώξν.
Η θηινζνθία απηνύ ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο κεηαμύ
ηωλ καζεηώλ κε παξάιιειν αληαγωληζκό ηύπνπ παηρληδηνύ θαη κε ζηόρν ηε βειηίωζε ηεο
ηθαλόηεηαο θαη δεμηόηεηαο πνπ πξνθύπηεη από νκαδηθή εξγαζία.
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Γεκόζηα θαη Δγγεγξακκέλα Ιδηωηηθά Γπκλάζηα κε νκάδα
καζεηώλ Α', Β' θαη Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ (7νπ , 8νπ θαη 9νπ έηνπο θνίηεζεο).
Ο δηαγωληζκόο γίλεηαη ζε κεγάιν ρώξν όπνπ ππάξρεη έλα ηξαπέδη γηα θάζε ζρνιείν. Σηνλ ίδην
ρώξν ππάξρεη επηηξνπή θξηηώλ ε νπνία δίλεη ην πξώην πξόβιεκα ζηηο νκάδεο ηεο Α'
Γπκλαζίνπ κε ρξνληθή δηάξθεηα ιύζεο κέρξη 15 ιεπηά. Μόιηο ηειεηώζεη, δίλεηαη ην δεύηεξν
πξόβιεκα γηα λα ην παξαιάβεη ε νκάδα ηεο Β' Γπκλαζίνπ πνπ ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ιύζεο
κέρξη 30 ιεπηά θαη κεηά αθνύ θαηαηεζεί ε ιύζε δίλεηαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν πξόβιεκα ζηελ
νκάδα ηεο Γ' Γπκλαζίνπ κε ρξνληθή δηάξθεηα ιύζεο κέρξη 45 ιεπηά. Τν πξώην πξόβιεκα ζα
απαληάηαη από νκάδα καζεηώλ Α' Γπκλαζίνπ θαη αθνύ παξαδώζνπλ ηε ιύζε ζα παίξλνπλ
πξάζηλε θάξηα/ζθπηάιε ηελ νπνία ζα παξαδίδνπλ ζηελ νκάδα ηεο Β' Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιείνπ
ηνπο γηα λα δηαγωληζηεί ζην 2ν πξόβιεκα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζα παξαδίδεηαη ε ζθπηάιε
ζηελ νκάδα ηεο Γ' Γπκλαζίνπ γηα ην ηξίην πξόβιεκα. Σε πεξίπηωζε πνπ κηα ηάμε παξαδώζεη
ηε ιύζε λωξίηεξα από ηελ πξνζεζκία, ν ρξόλνο πνπ θεξδίδεηαη ζα δίλεηαη ζηελ ακέζωο
επόκελε ηάμε ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. Γηα λα κπνξέζεη ε επόκελε ηάμε λα αξρίζεη λα εξγάδεηαη
ζην ζέκα ηεο, ζα πξέπεη λα παξαιάβεη ηε ζθπηάιε από ηελ πξνεγνύκελε ηάμε ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ.
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Κάζε νκάδα γηα θάζε ηάμε ζα απνηειείηαη από ηπείρ μαθηηέρ. Γειαδή ην θάζε ζρνιείν ζα
εθπξνζωπείηαη από ελληά καζεηέο θαη έλα θαζεγεηή ζπλνδό.
Η επηηξνπή θξηηώλ ζα βαζκνινγεί ηα ζέκαηα θαη ζα θαηαρωξεί ηα απνηειέζκαηα ζε Η.Υ., ηα
νπνία ζα πξνβάιινληαη ζε κεγάιε νζόλε ζηνλ ίδην ρώξν. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ζα
θαηαγξάθεηαη ώζηε ζε πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ζα θεξδίδεη απηόο κε ηνλ θαιύηεξν ρξόλν.
Με ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο ζα βξαβεύνληαη ηα πξώηα ηξία ζρνιεία κε θύπειια θαη
πηζηνπνηεηηθά. Η ηειεηή βξάβεπζεο ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζηηο 13:00. Τν πξώην ζρνιείν από
ηα Γπκλάζηα ζα παίξλεη αζπίδα ηεο Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο.

Από ην Γ.Σ. ηεο ΚΥ.Μ.Δ.
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