Obóz naukowy PROserwy 2010.
Wst¦pny plan cz¦±ci
matematycznej.

W dniach

19.09 − 25.09

odb¦dzie si¦ III obóz naukowy ILO w Serwach. W cz¦±ci matematycznej tego

obozu uczestnicy b¦d¡ podzieleni na 3 grupy:
1. Zerowa.
Ta grupa przeznaczona jest dla osób które do tej pory nie miaªy »adnej styczno±ci z matematyk¡
pozaszkoln¡ (nawet przez Kangura, czy konkursy gimnazjalne), a dalej by¢ mo»e tak»e nie chc¡
mie¢ z ni¡ do czynienia.
Zaj¦cia w grupie zerowej polegaj¡ na zdalnym rozwi¡zywaniu testów i ªamigªówek umieszczonych
na serwerze.
2. rednio-zaawansowana
To miejsce dla osób które chc¡ rozwi¡zywa¢ zadania z gwiazdk¡, ale nie maj¡ jeszcze du»ej (lub
nawet »adnej) wprawy. Przewidziane s¡ nast¦puj¡ce zaj¦cia:

•

Zawody indywidualne w dniach

•

Zawody staªe

•

wykªady w dniach

−4

20 − 24

oraz omówienia zada«. Codziennie

3

zadania.

trudniejsze zadania do rozwi¡zania w dowolnym momencie obozu.

20 − 24:

Kombinatoryczne kolorowanki,
Konstrukcje geometryczne,
Mateusz Jocz Wst¦p do wielomianów,
Mateusz Jocz Wybrane zagadnienia teorii liczb,
Aleksandra Baranowska Kryptograa.

(a) Aleksandra Baranowska
(b) Mateusz Jocz
(c)
(d)
(e)

•

Dodatkowe wykªady i drugie czytania w zale»no±ci od zainteresowania.

•

Dla osób z czoªówki grupy: Mecz Matematyczny prawdopodobnie w dniach
zywanie zada«,

22

21−22: 21 rozwi¡-

rozgrywka. Mecz b¦dziemy rozgrywa¢ tylko je»eli poziom czoªówki grupy

b¦dzie w miar¦ wysoki.
Zapraszam osoby zainteresowane, niekoniecznie umiej¡ce du»o z matematyki pozaszkolnej.

Ch¦¢

nauki jest tutaj wa»niejsza ni» wiedza!
3. Olimpijska.
Grupa dla bardziej zaawansowanych osób, chc¡cych bra¢ udziaª w Olimpiadzie Matematycznej.
Rozwi¡zywane b¦d¡ zadania z poziomu olimpiad. Zaj¦cia:

•

Zawody indywidualne w dniach

3
•

20, 21, 24

oraz omówienia zada«. Przewidziane s¡ codziennie

zadania.

wykªady w dniach

20 − 24:

εotoczki,
Ci¡gi jednomonotoniczne,
Aleksandra Baranowska Twierdzenia Cevy i Menelaosa,
Joachim Jelisiejew Pochodna wielomianu,
Joachim Jelisiejew Techniki rozwi¡zywania zada« geometrycznych.

(a) Joachim Jelisiejew
(b) Joachim Jelisiejew
(c)
(d)
(e)

•
•

Dodatkowe wykªady (lista mo»e si¦ zmieni¢) w zale»no±ci od zainteresowania.
Udziaª w Meczu Matematycznym w dniach
natomiast w dniu
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22 − 23.

W dniu

22

rozwi¡zywane b¦d¡ zadania,

rano nast¡pi rozgrywka. Regulamin meczu mo»na znale¹¢ np. na

w zakªadce

zadania,

w zadaniach z obozu w Zwardoniu

2007,

http:

na ostatniej

stronie.

•

Rozwi¡zywanie trudniejszych zada« dªugoterminowych - zadania b¦d¡ dane pierwszego dnia,
a oddawa¢ je mo»na b¦dzie przez caªy czas trwania obozu.

Ta grupa sªu»y szybkiej nauce, ale mo»e by¢ troch¦ stresuj¡ca.
Kadr¦ cz¦±ci matematycznej obozu stanowi¢ b¦d¡:

•

Aleksandra Baranowska

•

Iwona Bujnowska (kierownik grupy zerowej)

•

Joachim Jelisiejew (kierownik grup ±r.-zaaw. oraz olimpijskiej)

•

Mateusz Jocz

Zapraszam na warsztaty! Mam nadziej¦, »e b¦dziemy si¦ razem dobrze bawi¢!
Joachim Jelisiejew

Uwagi:

•

Formalnie ka»dy uczestnik obozu musi bra¢ udziaª w zaj¦ciach matematycznych, wi¦c grupa zerowa
jest m. in. miejscem dla niezainteresowanych.

•

W tym roku zarówno w cz¦±ci informatycznej jak i matematycznej postaramy si¦ wyrzuci¢ osoby
niezainteresowane i obijaj¡ce si¦ jak najszybciej do ni»szych grup, wi¦c prosz¦ takie osoby o niezapisywanie si¦ do grupy ±rednio-zaawansowanej czy olimpijskiej.

•

W sprawie wszelkich uwag/w¡tpliwo±ci prosz¦ kontaktujcie si¦ ze mn¡ (adres mail na stronie
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http:

w zakªadce Kontakt).
Sporz¡dziª: Joachim Jelisiejew v1.0

