Matematická súťaž Pangea pre žiakov
základných a stredných škôl.

Projekt Pangea
Pangea je celoeurópska matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
V roku 2015 sa jej zúčastnilo viac ako 65 000 žiakov zo 604 škôl z celého Slovenska.
Matematická súťaž Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Matematická súťaž Pangea sa nechala inšpirovať historickým vývojom našej planéty a
stanovila na jeho základe svoj cieľ- znovuzjednotenie kontinentov. Jedná sa o zjednotenie a
prepojenie milovníkov matematiky, ktorí v nej našli nie len úžitok, ale predovšetkým
potešenie zo skúmania a riešenia rôznych matematických problémov.
Pangea si dáva za cieľ prepojiť a porovnať znalosti žiakov a študentov v rôznych krajinách
celého sveta.
Sídlo spoločnosti je v Nemecku, kde vznikla v roku 2007. Do roku 2013 došlo k
“zjednoteniu” viac než 145 000 účastníkov.

Kde všade už je Pangea?
Pangea je známa okrem Slovenska aj v ďalších európskych krajinách: Nemecko, Dánsko,
Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko,
Portugálsko a Španielsko.

Hlavný cieľ
Organizátor súťaže chce svojim
mottom
"matematika
spája"
zjednotiť všetkých žiakov v názore,
že matematika je aj zábavná a
netreba sa jej vyhýbať.
Hlavným cieľom súťaže Pangea je
preto zvýšiť záujem o matematiku a
zdokonaliť si logické myslenie. Aby
bola Pangea dostupná pre všetkých
žiakov, je úplne zadarmo.

Priebeh matematickej súťaže Pangea
1. kolo – riešenie testov na základných a stredných školách
V termíne od 4. do 8. apríla 2016.
Učitelia zapojeným žiakom 1., 2. a 3. ročníkov rozdajú testy Pangea (pre každý ročník je
iná varianta) s 25 otázkami, na ktoré je vyhradený čas 45 minút.
Do 16.mája 2016 budú zverejnené výsledky na webstránke:
www.pangea-sutaz.sk.

2. kolo – celoslovenské finále v Bratislave s večerným programom a
slávnostným vyhodnotením
Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy.
Druhé kolo organizátor určí po prvom kole, predbežný termín je stanovený na 2. júna 2016.
Po tomto kole sa v ten istý deň vyhodnotia testy a neskôr bude slávnostné odovzdávanie
cien už konečným víťazom.

