
Ústecký kraj - Oficiální web

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní
matematické soutěže
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Ve dnech 10. a 11. června 2016 se ve městě Annaberg-Buchholz (SRN)
uskutečnilo finálové kolo 23. ročníku mezinárodní matematické soutěže Adama
Riese. Účastníky tohoto finálového kola byli žáci prim gymnázií Ústeckého kraje
a pátých tříd gymnázií spolkových zemí Sasko, Bavorsko/Oberfranken a
Duryňsko, kteří úspěšně absolvovali předcházející regionální kola soutěže.

 

Česká část výpravy se v letošním roce skládala z žáků Gymnázia Kadaň, Gymnázia Litoměřice, Gymnázia
Lovosice, Gymnázia Louny, Gymnázia Teplice, Gymnázia Roudnice nad Labem a Gymnázia Žatec.

Hlavní část soutěže se uskutečnila v sobotu v budově Gymnázia Sv. Anny ve městě Annaberg-Buchholz. Řešené
úlohy se v této soutěži svou povahou liší od běžných matematických úloh a v mnoha případech mají přímou
návaznost na dobu, ve které žil a zabýval se matematikou Adam Ries, významný německý matematik 16. století.

Mladí matematici, kteří v letošním ročníku reprezentovali Ústecký kraj, si ve velmi silné konkurenci matematiků
dalších zúčastněných spolkových zemí vedli opravdu skvěle. Vítězství a první cenu vybojoval Vojtěch Kysilka
z Gymnázia Roudnice nad Labem a třetí cenu získali Anežka Smíšková z Gymnázia Louny a Radim Krejbich
z Gymnázia Lovosice. Tento výsledek vypovídá o kvalitní přípravě a vysoké úrovni znalostí a schopností našich
žáků.

„Chtěl bych poděkovat všem žákům, kteří se letošního ročníku soutěže zúčastnili, gratuluji úspěšným řešitelům
závěrečného kola soutěže,“ řekl kantor Michal Smatana z mosteckého Podkrušnohorského gymnázia.
„V neposlední řadě patří poděkovaní také vyučujícím, kteří studenty připravovali, a všem, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění letošního ročníku soutěže, a to zejména Ústeckému kraji, hejtmanovi Ústeckého kraje
Oldřichu Bubeníčkovi, který převzal osobní záštitu nad českou částí soutěže a statutárnímu městu Most,“ dodal
Smatana.

Zdroj: Podkrušnohorské gymnázium, Most
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Schüler der Gymnasialklassen Prima des Bezirkes Ústí  
erfolgreich im Finale des internationalen 
Mathewettbewerbes 
 
Am 10. und 11. Juni 2016 fand in der Stadt Annaberg-Buchholz (BRD) die 

Finalrunde des 23. Jahrganges des internationalen Adam Ries Wettbewerbes 
statt. Teilnehmer dieser Finalrunde waren Schüler der Gymnasialklassen Prima 

des Bezirkes Ústí und der fünften Gymnasialklassen der Bundesländern 
Sachsen, Bayern/Oberfranken und Thüringen, die erfolgreich die 

vorangehenden Regionalrunden des Wettbewerbes absolvierten. 
 
Die tschechische Delegation  bestand von Schülern der Gymnasien Kadaň, 
Litoměřice, Lovosice, Louny, Teplice, Roudnice nad Labem und Žatec.  
 
Der Hauptteil des Wettbewerbes  fand im Gymnasium St. Annen in der Stadt 
Annaberg-Buchholz statt. Die Aufgaben in diesem Wettbewerb unterschieden 

sich von den übligen Matheaufgaben und haben oftmals eine direkte 
Anbindung an die Zeit des 16. Jh., wo der berühmte deutsche Rechenmeister  

Adam Ries lebte und wirkte. 
 
Die jungen Mathematiker, die in diesjährigem Jahrgang den Bezirk Ústí 

repräsentierten, waren in der starken Konkurenz der weiteren Mathematiker  
der beteiligten Bundesländer wirklich erfolgreich.  Sieg und den ersten Preis 

eroberte Vojtěch Kysilka aus dem Gymnasium Roudnice nad Labem und den 
dritten Preis haben Anežka Smíšková vom Gymnasium Louny und Radim 

Krejbich vom Gymnasium Lovosice gewonnen. Dieses Ergebnis spricht über 
eine qualitative Vorbereitung und einen hohem Niveau von Kenntnissen und  

Eignungen unserer Schüler aus. 
 
„Möchte mich bei allen Schülern, die sich an dem diesjährigen Jahrgang des 

Wettbewerbes beteiligten bedanken, und gratuliere den erfolgreichen Lösern,“ 
sagte der Lehrer Michal Smatana aus dem moster Untererzgebirgischen 

Gymnasium.  
„Nicht zuletzt gehört ein Dank auch dem Unterrichtenden, die die Teilnehmer 

vorbereitet haben, sowie allen die sich an der Organisation des diesjährigen 

Wettbewerbes beteiligten, und das besonders dem Bezirk Ústí, dem 
Hauptmann Herrn Bubeníček, der die persönliche Schirmherrschaft über den 

tschechischen Teil des Wettbewerbes  übernahm, sowie der Statutenstadt 
Most,“ ergänzte Smatana. 
 
Aufkommen: Untererzgebirgisches Gymnasium, Most 

 

Einige Matheaufgaben hatten eine direkte Anbindung an die Zeit des 16. Jh.,  
wo der berühmte deutsche Rechenmeister Adam Ries lebte und wirkte. 
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