
SÚŤAŽ V RIEŠENÍ MATEMATICKÝCH HLAVOLAMOV 
 

je individuálna súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 5. – 9.  ročníka základnej školy a príslušných ročníkov osemročného 

gymnázia. 

Súťaž sa vyhlasuje v mestskej časti Košice Sever a organizuje ju Základná škola, Polianska 1, Košice v druhej polovici októbra 2015.  

Súťaž je postupová a pozostáva z dvoch kôl. 

Účasť v súťaži je bezplatná. 

 

Súťažné kolá 

Školské kolo organizuje škola a riadi príslušná školská predmetová komisia, ktorá informuje žiakov o možnosti zapojiť sa do súťaže, 

zabezpečuje tlač súťažných úloh pre každého riešiteľa, vyhodnotí školské kolo súťaže a zašle výsledkovú listinu organizátorovi. 

Školského kola súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak. 

Finále organizuje Základná škola, Polianska 1, ktorá pozve piatich najúspešnejších riešiteľov školských kôl, zabezpečí regulárny priebeh 

a vyhodnotenie súťaže. Organizátor zverejní výsledkovú listinu na svojej webovej stránke a zašle zúčastneným školám. 

 

Organizácia a priebeh súťaže 

Prihlásenie žiakov do súťaže zabezpečuje príslušná škola, odoslaním vyplnenej prihlášky (priložený vzor) na e-mail 

zspolianska@gmail.com do 30. septembra 2015. 

Organizátor oznámi presný termín konania súťaže a v deň konania zašle súťažné úlohy  e-mailom na adresu uvedenú v prihláške. 

 

 



Pravidlá 

� Súťažné kolo spočíva v riešení súboru šiestich úloh počas 40 minút. 

� Každý súťažiaci obdrží jedno zadanie súťažných úloh, ktoré môže riešiť v ľubovoľnom poradí a riešenia zaznamená do tohto zadania. 

� Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať kalkulačku, matematické tabuľky alebo iné elektronické pomôcky. 

� Žiaci v danej skupine/ triede začínajú riešiť úlohy v rovnakom čase. 

� Po odovzdaní riešenia, dozor konajúci učiteľ zaznamená presný čas odovzdania na príslušné miesto v zadaní súťažných úloh. 

 

Hodnotenie 

� Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený jedným bodom (zlomky bodov sa neudeľujú). 

� Žiakom 5. a 6. ročníka sa k získaným bodom pripočíta 1 bod navyše ako kompenzácia vekových rozdielov. 

� V prípade, že súťažiaci získa aspoň 4 body, sú každé jeho ušetrené 3 celé minúty do 40 minút hodnotené 1 bodom. 

� Súťažiaci je hodnotený súčtom všetkých bodov. 

� Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti prioritne počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a až 

potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh. 

 

Ceny pre najúspešnejších súťažiacich zabezpečí Základná škola, Polianska 1, Košice. 

 

 

 

zodpovedná:  Mgr. Margita Kiseľáková        RNDr. Ingrid Gamčíková 

riaditeľka ZŠ Polianska 



PRIHLÁŠKA 

NA SÚŤAŽ V RIEŠENÍ MATEMATICKÝCH HLAVOLAMOV 
 

názov a adresa školy: 

meno zodpovedného organizátora na škole:  

e- mail: 

telefónne číslo: 

 

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na e-mail zspolianska@gmail.com do 30. septembra 2015. 

 



VÝSLEDKOVÁ LISTINA  

ŠKOLSKÉHO KOLA SÚŤAŽE V RIEŠENÍ MATEMATICKÝCH HLAVOLAMOV 
 

názov a adresa školy: 

meno zodpovedného organizátora na škole:  

e- mail: 

telefónne číslo: 

Miesto Priezvisko Meno Trieda Body za úlohy 
Kompenzačné 

body 
Body za čas 

Body  

celkom 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 


