Poplatky za zúčastněné žáky podle počtu soutěží, do kterých se zapojíš:

První soutěž
Druhá soutěž
Třetí soutěž
Čtvrtá soutěž

Genius Logicus, Genius Matematicus nebo Master of Sudoku
Bližší informace na www.geniuslogicus.eu

Celkem
106 Kč
180 Kč
238 Kč
280 Kč

Přihlášku se zatrženou kategorií, soutěžemi, kterých se chceš zúčastnit a
účastnický poplatek odevzdej Evě Holé do 20. 11. 2015.

Kategorie (zakroužkuj svou kategorii)
06
kteří k 1.9. ještě nedosáhli 8 let věku
Benjamínkové
05

Nejmladší žáci

kteří k 1.9. ještě nedosáhli 10 let věku

04

Mladší žáci

kteří k 1.9. ještě nedosáhli 12 let věku

03

Starší žáci

kteří k 1.9. ještě nedosáhli 14 let věku

02

Mladší studenti

kteří k 1.9. ještě nedosáhli 16 let věku

01

Starší studenti

kteří k 1.9. dosáhli 16 a více let věku.

Způsob zapojení (zakroužkuj soutěže, do kterých se chceš zapojit)
A
Genius Logicus A (soutěž bez měření času)
B

Genius Logicus B (soutěž s měřením času)

C

Genius Matematicus

D

Genius Memoria

Závazná přihláška (odevzdej do 20. 11. 2015 Evě Holé
s účastnickým poplatkem)
Jméno a příjmení: ________________________________________________
Třída: ______________ Datum narození: _____________________________
Počet soutěží, do kterých se zapojíš: ______________ Kategorie: __________
_______________________
podpis rodičů

1. "Genius Logicus A"- vyřešíš asi 20 úloh (v závislosti na kategorii) s náročností od
1 do 5 bodů. Na jejich řešení budeš mít přibližně 6 týdnů od listopadu do ledna.
Své odpovědi zadáš buď doma, nebo ve škole do internetové aplikace. Tvé
odpovědi budou vyhodnoceny. V případě, že uspěješ, získáš mezinárodní
certifikát! Ostatní soutěžící dostanou národní.
2. "Genius Logicus B" - obdržíš 10 úloh k řešení, na které budeš mít asi 70 minut.
Samotné řešení úloh bude probíhat v březnu-dubnu pod dohledem koordinátora
a s měřením času tak, aby se zajistilo bodové rozlišení a určení pořadí při výběru
vítězů. Způsobem "B" se můžeš zapojit bez ohledu na to, jestli soutěžíš
způsobem "A". Nejlepší soutěžící v každé kategorii získají mezinárodní certifikát (!)
s uvedením místa, na jakém se umístili v konkurenci šestnácti zemí! 24 nejlepších
bude soutěžit o finanční odměny. Ostatní soutěžící získají národní certifikát
s vyznačením pásma, ve kterém se umístili.
3. "Genius Matematicus"- je nejnovější mezinárodní matematická on-line soutěž,
při níž žáci mohou zábavnou formou řešit velmi zajímavé a netradiční
matematické příklady z každodenního života. Úlohy jsou koncipovány tak, aby bez
složitých početních operací mohli soutěžící bez kalkulačky vyřešit za 20 sekund až
3 minuty matematické problémy, s nimiž se denně setkávají. Úlohy jsou
jednoduché a je jich hodně (až 50!) a jediný limit je čas cca 40 minut (rozdělený na
jednotlivá kola). Soutěž je určená pro žáky od 8 let, t.j. kategorie 05, 04, 03, 02,
01. Soutěž bude spuštěna 10. 12. 2015 a potrvá do 20. 12. 2015.
4. "Master of Sudoku"- mezinárodní online soutěž pro milovníky SUDOKU, která
nabízí netypické varianty Sudoku z celého světa. Soutěž je určená pro žáky od 10
let, t.j. kategorie 04, 03, 02, 01. Soutěžící vyřeší 10 - 12 úloh SUDOKU on-line bez
měření času s náročností 1 až 5 bodů. Soutěž probíhá od března do dubna.
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