M A S O

Váºená paní u£itelko, váºený pane u£iteli,
jiº deset let se pod zá²titou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a PIKOMAT-u
koná

Matematická Sout¥º MaSo

 sout¥º pro ºáky druhého stupn¥ základních ²kol a odpovídajících ro£ník· víceletých gymnázií. V této sout¥ºi ºáci uplat¬ují nejen své matematické dovednosti, ale také logické uvaºování,
a hlavn¥ schopnost týmové spolupráce, £ímº se MaSo li²í od v¥t²iny ostatních matematických sout¥ºí. V osmnácti uplynulých sout¥ºích (sout¥º se koná vºdy na ja°e a na podzim) se
MaSa zú£astnilo uº víc neº tisíc d¥tí z 90 ²kol, v¥t²inou z Prahy. V posledních letech se v²ak
mezi sout¥ºícími za£ali objevovat ºáci z v¥t²ích vzdáleností  z Ostravy, Vimperku a dal²ích
m¥st. Rozhodli jsme se proto sout¥º roz²í°ít, a tak jiº po£tvrté ve spolupráci s Gymnáziem,
St°ední odbornou ²kolou a St°edním odbornýn u£ili²t¥m v Mikulov¥ organizujeme sout¥º i
v Mikulov¥. Leto²ní podzimní MaSo se bude konat v pond¥lí 9. listopadu 2015.
Jak MaSo vypadá? Základní princip je, ºe kaºdá sout¥º má svou hru. Tato hra je pokaºdé
jiná, aby d¥ti, které se uº sout¥ºe zú£astnily, nebyly nijak zvýhodn¥ny. Sout¥ºící po£ítají
matematické p°íklady a °e²í r·zné logické úlohy, za jejichº vy°e²ení pak m·ºou odehrávat
tahy v této h°e, p°ípadn¥ získat v¥ci ke h°e pot°ebné. Umíst¥ní týmu na stupních vít¥z·
nezáleºí jen na tom, kolik kdo správn¥ vy°e²í p°íklad·, ale zejména na vhodné volb¥ strategie
hry. Jediná podmínka na sloºení £ty°£lenných tým· je, ºe sou£et ro£ník· ºák· z daného týmu
nesmí p°esáhnout 32.
Máte-li zájem dozv¥d¥t se víc i o p°edchozích ro£nících sout¥ºe, m·ºete se podívat
na fotograe, p°íklady i pravidla her, které naleznete na na²í stránce

http://maso.m.cuni.cz/.

Pokud se Va²e ²kola sout¥ºe dosud nezú£astnila a cht¥li byste to zm¥nit, napi²te nám
prosím email na adresu

maso-soutez@googlegroups.com,

a to prosím co nejd°íve, abychom Vám mohli zav£as poslat údaje pot°ebné k p°ihlá²ení
a organiza£ní pokyny.
T¥²íme se na Va²i moºnou ú£ast. Za organizátory MaSa
Mgr. Michaela Seifrtová
Pikomat MFF UK
KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
e-mail: maso-soutez@googlegroups.com
telefon: 774808701, 736247007

