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Studenti jihlavského gymnázia 
uspořádali před jarními prázdnina-
mi matematicko-fyzikální soutěž s 
názvem Mafyn  pro žáky základních 
škol a nižších gymnázií. 

Prostřednictvím on-line progra-
mu, který si sami vytvořili, probíha-
la soutěž zároveň na čtyřech místech 
a zúčastnilo se jí 236 žáků z několika 
jihlavských škol. 

„Oceňujeme celkově velmi dobrou 
úroveň soutěže – organizaci i přístup 
k soutěžícím. Žáky soutěž zaujala také 
díky její nestandardní formě – práce ve 
skupině a na PC,“ řekla Soňa Dvořá-
ková ze ZŠ Polná.

„Obtížnost úloh byla volena tak, 
aby se mohli zúčastnit i studenti, kte-
ří s matematickými soutěžemi nema-
jí mnoho zkušeností, a přitom si přišli 
na své i úspěšní řešitelé matematických 
olympiád,“ vysvětlil jeden z organizá-
torů Ladislav Štefk a z gymnázia Jih-
lava. 

Úspěch proto většinou nezávisel 
jen na schopnostech jednotlivých 
členů, ale i na efektivní týmové spo-

lupráci. V soutěži podle pořadatelů 
nešlo o bezduchou aplikaci postupů 
naučených ze školy, úlohy zpravidla 
vyžadovaly jistou dávku invence a 
důvtipu. 

„Snažíme se, aby příklady byly netra-
diční a pomáhaly rozvíjet předsta-
vivost, logické myšlení, a především 
zájem o matematiku. Obtížnost příkla-
dů postupně vzrůstá,“ doplnil Štefk a.  

Žáci soutěžili v až čtyřčlenných 
týmech. Tým byl sestaven žáky stej-
né školy  a soutěž byla rozdělena do 
čtyř kategorií. 

Každému týmu byl přiřazen koefi -
cient, podle kterého byl tým zařazen 
do příslušné kategorie. Koefi cient se 
vypočítal jako aritmetický průměr 
ročníků, ve kterých soutěžící daný 
rok studují.

kategorie A: koefi cient týmu ≤ 9
kategorie B: koefi cient týmu ≤ 8
kategorie C: koefi cient týmu ≤ 7
kategorie D: koefi cient týmu ≤ 6
Všechny kategorie měly stejné 

zadání úloh. 

Gymnazisté vymysleli 
atraktivní soutěž

Celkoví vítězové:
Pořadí   Tým    Škola    Kategorie  Body
1  ALL STARS  Gymnázium Jihlava  B  166
2  MedWeČeSka  Gymnázium Jihlava  A  160
3  GetRekt   ZŠ O. Březiny   B    74
4  Mafyn-s.r.o  Gymnázium Jihlava  D    63
5  ROG team  Gymnázium Jihlava  B    53
Více o soutěži najdete na htt p://www.gymnaziumjihlava.cz/wricugotil/

mafyn/index.php. -tz-


