Matematica de Cantemir
La Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, matematica are mulți simpatizanți. Premiile
obținute la olimpiadele și concursurile din anul școlar 2017-2018 impresionează desigur prin valoarea lor, dar
mai ales prin numărul mare.
Olimpiada de matematică l-a propulsat
pe Nicolcea Horia Paul pe cel mai înalt loc –
la etapa naţională de la Satu Mare din aprilie
2018, a obţinut premiul I şi medalia de aur,
cu punctaj maxim. Elevul pregătit de prof.
Ovidiu Codreanu a mai obținut premiul I la
dificilul Concurs Interjudeţean de Matematică
„Cristian S. Calude”, Galaţi, pe 4 noiembrie
2017 și menţiune la Concursul Interjudeţean
de Matematică „Octav Onicescu”, Botoşani,
din 11 noiembrie 2017. De asemenea, Horia
Nicolcea a luat premiul I la Concursul
Naţional
de
Matematică
„Laurenţiu
Panaitopol”, Bucureşti, pe 18 noiembrie 2017.
Cele două concursuri câştigate au avut un nivel de dificultate apropiat de cel al fazei naţionale iar Horia a
devansat o concurenţă puternică (elevi de la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti şi de la Colegiul
Național de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti).În perioada 6-10 februarie 2018 a participat, alături de
fratele său, la Tabăra Interjudeţeană de Matematică „Performanţă în Matematică”, la Vatra Dornei, ediţia a
XIV-a.
O altă vedetă a fost elevul Drăgan David Andrei din clasa a VI-a, îndrumat de prof. Ovidiu Codreanu,
clasat pe primul loc din județ. Este elevul care a obținut punctaj maxim la etapa judeţeană și a participat la etapa
națională de la Negrești-Oaș, apoi a câştigat concursul interjudeţean „Speranţe", de la Comăneşti.
Olimpiada de matematică din 2017-2018, dificilă și solicitantă, a mai adus la faza județeană rezultate
precum mențiunea lui Ciobanu Dragoș și mențiunea elevei Vrînceanu Maria, ambii din clasa a V-a, pregătiți
de prof. Gabriela Jupenschi. Coordonat de prof. Lavinia Tudor, elevul Nicolcea Gelu din clasa a VII-a a obținut
mențiune, iar Iliescu Andrei clasa a VIII-a tot mențiune, îndrumat de prof. Lenuța Moldoveanu. Eleva
profesorului Ovidiu Codreanu, Neacşu Alina Elena, a adus acasă o menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei
de matematică.
Bucurie multă a adus prestigiosul Concurs de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, faza județeană,
prin Salahoru Mihaela clasa a IX-a profil științe – mențiune, elevă pregătită de prof. Marian Boros și
Terchescu Denisa din clasa a XI-a SN - premiul III, pregătită de prof. Lenuța Moldoveanu.
Concursul internațional de matematică „Memorialul David Hrimiuc” l-a propulsat pe Nicolcea Gelu din
clasa a VII-a care a obținut mențiune, sub îndrumarea doamnei profesoare Lavinia Tudor, apoi premiul al III-lea
la Concursul Interjudețean „Speranțe”.
Lupta cu cifrele nu a fost ușoară, de aceea ne declarăm admirația și respectul față de acești copii
minunați și profesorii lor. Felicitări!

