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Słowo o Kwadracie

Miniony rok przyniósł znaczący wzrost zainteresowania Olimpiadą Matematyczną
Gimnazjalistów, a towarzyszył mu szereg inicjatyw Komitetu Głównego mających
na celu rzeczone zainteresowanie utrzymać. Jedną z nich było powołanie do życia
gazetki Kwadrat, na łamach której znajdują się przeznaczone dla gimnazjalistów
artykuły matematyczne oraz wiadomości dotyczące organizacji OMG. Pismo
jest nieregularnikiem, czyli (w odróżnieniu od tygodników, miesięczników czy
kwartalników) odstępy między kolejnymi numerami zależą wyłącznie od aktualnej
ilości zgromadzonego materiału, stadium bieżącej edycji OMG i nastrojów
w redakcji. Nasz periodyk, oczywiście, jest bezpłatny – wydrukowane egzemplarze
wysyłane są do szkół oraz rozdawane podczas zawodów i szkoleń dla nauczycieli,
a wersję elektroniczną każdego numeru można pobrać ze strony OMG. Na kartkach
wydanych do tej pory sześciu Kwadratów młodzi Czytelnicy mogli odnaleźć
wspomniane wcześniej teksty matematyczne, a także informacje o sukcesach
starszych kolegów i koleżanek na arenie międzynarodowej (zwycięstwa na
MEMO 2011, CzPS dla gimnazjalistów czy EGMO 2012), wywiady (m.in.
z Anną Czerwińską, zwyciężczynią ostatniej edycji Olimpiady) oraz ciekawostki
z zawodów (np. Chochlik Olimpijski, gdzie zamieszczane są zabawne fragmenty
prac uczniów, czy barwna treść jednego z odwołań – oczywiście, za zgodą autora).
Zachęcona pozytywnymi reakcjami Czytelników redakcja ma zamiar kontynuować
swoją działalność tak długo, jak długo reakcje będą pozytywne. Czytelników Delty
zachęcamy do zostania Czytelnikami Kwadratu (jedno drugiego nie wyklucza!),
a także do przesyłania ewentualnych pomysłów i sugestii (zwłaszcza dotyczących
rubryki Chochlik Olimpijski) pod adresem kwadrat.omg@gmail.com.

Łukasz RAJKOWSKI

Protokół posiedzenia Jury XXXIV Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki

Jury Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki w składzie:
Antoni Leon Dawidowicz,Wiktor Bartol, Andrzej Dąbrowski, Andrzej Fryszkowski,
Waldemar Pompe, na posiedzeniu 27 października 2012 roku w Ameliówce,
po wysłuchaniu prezentacji prac dopuszczonych do finału, biorąc pod uwagę dobór
tematu, treść prac i sposób ich przedstawienia, postanowiło, że

• złote medale i nagrody w wysokości 1400 zł otrzymują
Wojciech Nadara z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie za pracę
Grafy k-dobre

oraz Bartłomiej Zawalski z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie za pracę
Powrót średnich,

• srebrne medale i nagrody w wysokości 900 zł otrzymują
Dominik Burek z III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie za pracę
O tajemniczym punkcie X442

oraz Aleksander Horawa z I SLO im. I. Bergmana w Warszawie za pracę
Skończone przestrzenie metryczne,

• brązowy medal i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymuje
Anna Szczepańska z II LO im. Króla Jana III w Krakowie za pracę
Zadanie o spotkaniu.

Opiekunowie prac: Bogusława Chwastowska, Tomasz Cieśla, Marek Czarnecki,
Wojciech Guzicki i Wojciech Martys, otrzymują dyplomy honorowe.

Wszyscy finaliści i opiekunowie prac otrzymali również nagrody ufundowane przez
Zibi Casio,WydawnictwoOświatoweOmega i Polskie TowarzystwoMatematyczne.

(—) podpisy Członków Jury

Prace nadsyłane na Konkurs powinny być samodzielnie przygotowanym przez ucznia opracowaniem, zawierajacym
nowe wyniki lub nowe twórcze ujęcie tematu. Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie
deltami.edu.pl. Termin nadsyłania prac w kolejnej edycji Konkursu to 1 kwietnia 2013 roku.
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