Sukcesy matematyczne uczniów
sierpeckiego liceum

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy III a Liceum Ogólnokształcącego im.
mjra Henryka Sucharskiego brali udział w konkursach matematycznych.
Warszawskie XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S.
Żeromskiego było organizatorem konkursu MATMIX. Finalistami konkursu zostali
Damian Lewandowski i Marcin Wojdat, którzy aby zakwalifikować się do finału
rozwiązali dwanaście zestawów zadań, pojawiających się, co tydzień w
internecie. Każdy zestaw był złożony z dwóch zadań zamkniętych o wzrastającym
poziomie trudności. Zaś w finale, który odbył się w XL Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie,
Damian i Marcin zmierzyli się z trzydziestoma zadaniami ułożonymi w formie
testu wielokrotnego wyboru, który należało rozwiązać w 60 minut.
Politechnika Warszawska Filia w Płocku zorganizowała II edycję Konkursu
Matematycznego „Continuum”. Konkurs składał się z dwóch części i był
przeprowadzony w auli Politechniki w Płocku. Do pierwszego etapu konkursu
przystąpiła liczna grupa naszych uczniów, z której wyłoniła się czwórka
finalistów: Cezary Brodowski, Kamil Brudnicki, Kamil Kupniewski i Marcin
Wojdat. W pierwszym etapie konkursu był test typu „abcd”, sprawdzający w
dużej mierze sprawności rachunkowe. W finale czwórka naszych uczniów
zmierzyła się z zadaniami testowymi i otwartymi. W większości sprawdzały one
umiejętności zastosowania matematyki do rozwiązania zagadnień praktycznych.
Kamil Brudnicki zajął czwarte miejsce.
8 kwietnia 2017 r. w gmachu Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej odebrali nagrody, jako laureaci
Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Fizycznego „Wygraj Indeks”, dwaj nasi
uczniowie: Kamil Kupniewski i Damian Lewandowski. Po uroczystym rozdaniu
dyplomów w Audytorium Maximum Politechniki Gdańskiej, pani dr hab. inż.
Agnieszka Witkowska wygłosiła wykład na temat promieniowania
synchrotronowego.
Nauka matematyki, to długotrwały proces. Na sukcesy naszych uczniów wpłynęli
wszyscy ci, którzy rozwijali w nich pasje matematyczne. Cegiełki tego sukcesu
leżą więc w rękach nauczycieli, którzy ich uczyli; rodziców, którzy wspierali
i motywowali do działania oraz wszystkich tych, dzięki którym ci młodzi
ludzie widzieli sens swojego wysiłku. W Liceum uczniowie klasy III a byli
prowadzeni przez: panią Barbarę Białecką i pana Jarosława Falkiewicza.
Największy jednak wkład w ich sukcesy mają oni sami, gdyż to właśnie ich
talent, pracowitość, motywacja, determinacja i odwaga zaowocowały, tak
dobrymi wynikami.
Wszystkim Laureatom i Finalistom gratulujemy oraz życzymy jak najwyższych
wyników z wszystkich egzaminów maturalnych.
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