
Obóz naukowy PROserwy 2009 - cz¦±¢ matematyczna -

komunikat wst¦pny

11 wrze±nia 2009

W dniach 20.09 − 26.09 odb¦dzie si¦ 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. Pocz¡tkuj¡ca. (na ilo ±redniozaawansowana)
To miejsce dla osób które chc¡ rozwi¡zywa¢ zadania �z gwiazdk¡�, ale nie maj¡ jeszcze du»ej wprawy.
Przewidziane s¡ nast¦puj¡ce zaj¦cia:

• Zawody indywidualne w dniach 21, 22, 24, 25 oraz omówienia zada«. Codziennie 3 zadania na
3 godziny.

• 1-godzinne wykªady w dniach 21, 23, 24, 25:

(a) Aleksandra Baranowska Okr¦gi i pot¦ga punktu,

(b) Karol Kowalski Warunki w nierówno±ciach,

(c) Aleksandra Baranowska Zasada szu�adkowa Dirichleta,

(d) Karol Kowalski Klasy�kacja trójek pitagorejskich.

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

• Udziaª w Meczu Matematycznym w dniach 22 − 23 (w zale»no±ci od ilo±ci osób w grupie
olimpijskiej).

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

• Uwaga: Mo»liwe, »e przed obozem rozpocznie si¦ w ILO kóªko dla klas pierwszych. Je»eli
kto± chce by¢ w grupie pocz¡tkuj¡cej, dobrze »eby przyszedª na zaj¦cia tego koªa.

3. Olimpijska.

Grupa dla bardziej zaawansowanych osób. Rozwi¡zywane b¦d¡ zadania z poziomu olimpiad lub
nieco ªatwiejsze. Zaj¦cia:

• Zawody indywidualne w dniach 21, 24, 25 oraz omówienia zada«. Przewidziane s¡ codziennie
3 zadania na 4− 5 godzin.

• 1, 5-godzinne wykªady w dniach 21, 23, 24, 25:

(a) Joachim Jelisiejew Pewne techniki rozwi¡zywania nierówno±ci,

(b) Joachim Jelisiejew Równania funkcyjne,

(c) Joachim Jelisiejew Miejsca geometryczne,

(d) Joachim Jelisiejew Metoda ekstemum i inne techniki kombinatoryczne.

• Dodatkowe wykªady (lista mo»e si¦ zmieni¢) w zale»no±ci od zainteresowania:
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(a) Joachim Jelisiejew Zalegªe dowody Dowody twierdze« uzywanych na kóªku, ale nieudo-
wodnionych m. in. nierówno±ci mi¦dzy ±rednimi, warunków wpisania i opisania okr¦gu na
czworok¡cie.

• Udziaª w Meczu Matematycznym w dniach 22 − 23. W dniu 22 rozwi¡zywane b¦d¡ zadania,
natomiast w dniu 23 rano nast¡pi rozgrywka. Regulamin meczu mo»na znale¹¢ np. na http:

//www.om.edu.pl w zakªadce zadania, w zadaniach z obozu w Zwardoniu 2007, na ostatniej
stronie.

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

Kadr¦ cz¦±ci matematycznej obozu stanowi¢ b¦d¡:

• Aleksandra Baranowska

• Iwona Bujnowska

• Joachim Jelisiejew (kierownik)

• Karol Kowalski

Uwagi:

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

• Istnieje pewna luka pomi¦dzy grup¡ pocz¡tkuj¡c¡ a olimpijsk¡ � mog¡ by¢ osoby dla których pierw-
sza b¦dzie za ªatwa, a druga za trudna. Zach¦cam w takich przypadkach do wybrania grupy olim-
pijskiej tylko je»eli ma si¦ ch¦¢ do pracy lub odporno±¢ psychiczn¡ :), jednak je»eli ma si¦ jedno lub
drugie, to w grupie olimpijskiej mo»na si¦ du»o nauczy¢.

• W sprawie wszelkich uwag/w¡tpliwo±ci prosz¦ kontaktujcie si¦ ze mn¡ (adres mail/gg na stronie
http://matma.ilo.pl).

Sporz¡dziª: Joachim Jelisiejew v4.3
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