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Vážení kolegovia,
učitelia matematiky na základných školách (ZŠ) a v prvých troch ročníkoch osemročných gymnázií (OGY)
v Slovenskej republike, predkladáme Vám propozície a súťažné úlohy I. kola 29. ročníka Pytagoriády –
matematickej súťaže pre žiakov 3. až 8. ročníka základných škôl a prímy až tercie osemročných gymnázií, s
ponukou zorganizovať matematickú súťaž Pytagoriádu v rozsahu Vašej pôsobnosti.

Propozície súťaže
Propozície súťaže vychádzajú z organizačného poriadku matematickej súťaže Pytagoriáda zaregistrovaného na
MŠ SR pod číslom 37/1999-421 s platnosťou
od 1. januára 2000.

1. Cieľ súťaže
Umožniť pedagógom bez náročnej prípravy a s využitím jednej z dominantných vlastností detí daného veku –
súťaživosť – motivovať záujem pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku.

2. Hlavné charakteristiky súťaže
a) Pytagoriáda je postupová matematická súťaž jednotlivcov v šiestich kategóriách:
kategória P3 – 3. ročník ZŠ
kategória P4 – 4. ročník ZŠ
kategória P5 – 5. ročník ZŠ (príma OG)
kategória P6 – 6. ročník ZŠ (sekunda OG)
kategória P7 – 7. ročník ZŠ (tercia OG)
kategória P8 – 8. ročník ZŠ

b) Súťaž v kategóriach P3, P4 a P5 je dvojkolová:
I. kolo – školské

II. kolo – okresné

c) Súťaž v kategóriach P6, P7 a P8 je trojkolová:
I. kolo – školské II. kolo – okresné

III. kolo - celoštátne

d) Všetky kolá sú klauzúrne, t.j. konajú sa pod dozorom poroty v jednotnom termíne pre
každú kategóriu na území celej SR.
e) Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh
počas 60 min.), ktorých náročnosť neprevyšuje školské úlohy.
f) Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

3. Organizácia a priebeh súťaže
Ústredná komisia zasiela súťažné úlohy na všetky kolá a pre všetky kategórie prostredníctvom krajských
školských úradov a určuje jednotné termíny pre uskutočnenie kôl.
I. kolo – školské:
1. Školské kolá organizujú školy v jednotnom termíne pre celú SR.
Školského kola sa zúčastňuje ktorýkoľvek žiak základnej školy alebo osemročného
gymnázia v SR vo svojej (prípadne so súhlasom organizátora i vyššej) kategórii.
2. Termíny I. kola – kategória P3, P4, P5 utorok
27. november 2007
kategória P6, P7, P8 streda
28. november 2007
II. kolo – okresné:
1. Okresné kolá sa konajú v jednotnom termíne pre celú SR.
2. Okresného kola sa zúčastnia pozvaní najúspešnejší súťažiaci I. kola (počet určí organizátor II. kola).
3. Termín II. kola – kategória P3, P4, P5 streda
2. apríl 2008
kategória P6, P7, P8 utorok
1. apríl 2008

III. kolo – celoštátne (len kategórie P6, P7, P8):
1. Celoštátneho kola sa zúčastní max. 15 riešiteľov II. kôl v kategóriách P6, P7, P8.
2. Termín III. (celoštátneho) kola – kategórie P6, P7, P8 utorok 10. jún 2008

4. Pravidlá súťaže
Súťažiaci
a) obdrží (v každom kole) samostatný exemplár textu so zadaniami 15 úloh;
b) rieši súťažné úlohy v ľubovoľnom poradí počas 60 minút;
c) zaznamenáva riešenia len na listy papiera označené organizátorom príslušného
kola;
d) nepoužíva pri riešení kalkulačku ani matematické tabuľky.
Porota
a) zaznamenáva každému súťažiacemu čas potrebný na riešenie úloh hneď po prijatí riešení od
súťažiaceho;
b) vyhodnotí každé súťažné riešenie nasledovne:
1. každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený ako 1
bod (zlomky sa neudeľujú);
2. v prípade zisku súťažiacim aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé ním ušetrené 4
celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod;
3. súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas;
4. pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet
dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie
úloh.

Ústredná komisia Pytagoriády


P Y T A G O R I Á D A
kategórie P3 – P8
Ústredná komisia Pytagoriády, 2007

