Naši žáci úspěšní v celorepublikové soutěži

Přírodovědný klokan
Letošního ročníku soutěže Přírodovědný klokan, která probíhala 16. 10.
2019, se zúčastnilo hned sedm žáků naší školy. Tato celorepubliková soutěž
se konala na naší škole poprvé. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích - Kadet
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií a Junior pro
žáky 1. a 2. ročníků středních škol. Soutěž se skládala z 24 testových otázek
různých obtížností z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
Do začátku získal každý soutěžící 24 bodů, za každou správně zodpovězenou
otázku mu bylo přiděleno 3-5 bodů podle obtížnosti, za špatně zodpovězenou
otázku mu byl 1 bod odečten a za nezodpovězenou otázku soutěžící žádný
bod nezískal ani neztratil. Celkem bylo možné získat maximálně
120 bodů. Jak tedy dopadli naši žáci?
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Výsledky jsou to opravdu výborné! Anastázii, Michalovi a Jonášovi děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy, neboť jejich výsledky byly zařazeny do statistiky, která porovnává
výkony všech škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky ostatních soutěžících jsou také velmi
pěkné, nikdo neskončil s méně než 24 body, které dostal na začátku, což už je samo o sobě
považováno za úspěch. Všichni soutěžící byli za účast odměněni jedničkou v předmětu
fyzika.
Nutno podotknout, že z 46 soutěžících v této kategorii na novopackém gymnáziu dosáhlo
pouze deset studentů lepšího, nebo srovnatelného výsledku s našimi dvěma prvními
soutěžícími. Nejlepší student zde dosáhl 78 bodů.
Chcete si vyzkoušet, jak byste dopadli vy? Pokud máte zájem, požádejte o zadání, případně i
správná řešení paní učitelku Vitvarovou v kabinetě č. 1. A kdo bude chtít, může se zúčastnit
soutěže Matematický klokan, která se bude konat na jaře 2020, tentokrát pro všechny
ročníky středních škol.
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