
M A S O

Matematická Sout¥º (MaSo)
Organiza£ní pokyny

MaSo je týmová sout¥º. Tým tvo°í £ty°i ºáci jedné ²koly tak, aby sou£et ro£ník·, které
nav²t¥vují jeho £lenové, byl nejvý²e 32. (P°íklad: V jednom druºstvu mohou být jeden ºák
sedmé t°ídy, dva ºáci osmých t°íd a jeden ºák deváté t°ídy, protoºe 7 · 1 + 8 · 2 + 9 · 1 = 32.)

Druºstva budou sout¥ºit ve h°e, jejíº podstatnou sou£ástí bude °e²ení matematických
úloh. Nutno podotknout, ºe se nejedná o standardní ²kolské p°íklady, ale o úlohy netradi£ní,
jejichº °e²ení otestuje nejen schopnosti ºák· matematicky myslet, ale také jejich p°ipravenost
k týmové spolupráci.

P°i °e²ení matematických úloh bude umoºn¥no pouºívat pouze logické my²lení, tuºku
a papír (ty si nezapome¬te!). Jakákoliv literatura (tabulky apod.), rýsovací pot°eby, kalku-
la£ky a podobná elektronická za°ízení jsou v²ak zakázána. Dále je nutné, aby si ú£astníci
mikulovského MaSa s sebou vzali i p°ez·vky.

Základní informace:

Sout¥º se koná v pond¥lí 9. 11. 2015.

M¥sto: Praha Mikulov
Kontakt: Zde¬ka Javorská

736 247 007
Anna Otrubová
606 261 268

Místo: budova MFF UK,
Malostranské nám¥stí 25
Praha 1, 110 00

budova Gymnázia,
SO� a SOU,
Komenského 7
Mikulov, 692 01

Moºné zp·soby dopravy: •metrem A do stanice Malostranská,
potom tramvají 20, 22, 12 do za-
stávky Malostranské nám¥stí

• autobusem do za-
stvávky U Parku,
potom vchodem v ulici

• metrem B do stanice Národní t°ída
a tramvají £íslo 22 do zastávky Ma-
lostranské nám¥stí

Piarist·

• metrem C do stanice I. P. Pavlova
a tramvají £íslo 22 do zastávky Ma-
lostranské nám¥stí

P°edpokládaný pr·b¥h sout¥ºe:

M¥sto: Praha Mikulov
Prezence druºstev: 08:30 � 09:20 08:30 � 09:50
Zahájení sout¥ºe: 09:30 � 09:45 10:00 � 10:15
Sout¥º: 09:50 � 11:45 10:20 � 12:15
Vyhodnocení sout¥ºe: 12:45 12:45
P°edpokládaný konec sout¥ºe i s vyhodnocením: 13:00 13:00



Dovolujeme si podotknout, ºe £as prezence je £as ur£ený pro p°íchod, samotnou prezenci
(tj. nahlá²ení p°íchodu organizátor·m) a usazení d¥tí. Prosíme Vás, abyste, pokud moºno,
nechodili p°ed zahájením prezence.

K druºstvu je nutno zajistit doprovod, který bude za £leny druºstva zodpovídat v dob¥
mimo sout¥º. V £ase sout¥ºe bude pro u£itele na obou místech konání sout¥ºe p°ipravena
zajímavá matematická p°edná²ka.

Pokud máte zájem p°ihlásit druºstvo z Va²í ²koly, vypl¬te formulá° na na²í interne-
tové stránce: http://maso.m�.cuni.cz/, naleznete jej pod záloºkou �Registrace� , dále
�Vstup� . (M·ºe se stát, ºe se záloºka �Registrace� po vstupu na stránku neobjeví. V takovém
p°ípad¥ zkuste stránku na£íst znovu.) Jako vstupní heslo pro pouºití p°ihla²ovací aplikace
pouºijte kód ²koly, který naleznete v pozvánce. Po p°ihlá²ení nejd°ív vyberte, ve kterém
m¥st¥ se chcete sout¥ºe zú£astnit, poté vypl¬te ostatní údaje. V p°ípad¥ zm¥ny kontaktního
u£itele nezapome¬te tuto zm¥nu rovn¥º zadat do formulá°e. Ov¥°it úsp¥²né p°ihlá²ení týmu
m·ºete nap°íklad tak, ºe se podíváte na seznam p°ihlá²ených druºstev pod stejnojmennou
záloºkou.

P°ihla²ovací aplikace bude spu²t¥na ve £tvrtek 22. 10. 2015 v 7:30. Z organiza£ních
d·vod· bude tentokrát moºné v Praze p°ihlásit z jedné ²koly pouze jedno druºstvo, a
to do £tvrtka 5. 11. 2015, 11:00. V p°ípad¥ technických problém· £i otázek ohledn¥
registra£ního formulá°e se obra´te na ná² e-mail, nebo p°ímo na Jendu Hadravu (604 816
086).

Aº do ukon£ení registrace je moºné m¥nit sloºení týmu. Prosíme Vás, abyste v zájmu
urychlení prezence druºstev na míst¥ p°ed zahájením sout¥ºe zavedli do registra£ního for-
mulá°e aktuální jména ºák·.


