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XVIII OLIMPÍADA MATEMÀTICA. SUECA 2007

PROGRAMA DE LA FASE COMARCAL. VALÈNCIA

De 9:00 a 9:30

De 10:00 a 11:30

De 11:30 a 12:00
De 12:00 a 13:00

13:00

Recepció dels participants al centre assignat on se’ls donarà la benvinguda. Els
alumnes aniran a les aules destinades a realitzar la prova individual, organitzades per
ordre alfabètic.
Prova individual. La durada de la prova serà de una hora i mitja. Els participants
hauran d’intentar resoldre 6 problemes. La puntuació de la prova individual computarà
un 90% de la puntuació final de cada participant.
Descans. Recomanem als estudiants que porten el seu bocata.
Prova de velocitat per equips. Es realitzarà a la mateixa aula on han realitzat la prova
individual. En equips de 4 participants de diferent centre que l’organització
s’encarregarà d’establir, intentaran resoldre 10 problemes al llarg de 50 minuts, de
manera que disposen exactament de 5 minuts per a resoldre cada problema. La
mecànica, igual que la d’altres anys, consisteix en donar un problema a cada equip,
que intenta resoldre’l, i transcorreguts 5 minuts l’entreguen com estiga i se’ls entrega
un nou problema. Així fins a 10 problemes.
Final de la Fase Comarcal i acomiadament dels participants.

·

Per a resoldre les activitats proposades es demana que cada alumne porte aquell material que
considere precís: bolígraf, llapis, goma, regla, compàs, calculadora, cinta mètrica... i amb ell una
motxilla per a la seua comoditat. Atenció: no estarà permès les llistes amb fórmules en cap prova,
provocant la desqualificació a qui no respecte aquesta norma.

IMPORTANT: Llegiu el programa als participants abans de vindre el dissabte. No estarà permès l’ús
de mòbil ni de aparells de música durant les proves, pel que aconselleu que millor no els porten.
Insistiu en que quan contesten les proves, raonen al màxim i expliquen el que fan i com ho fan, ja que
el jurat podrà valorar millor la seua resposta.
Gràcies.

Tornar a la convocatòria
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