
REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI ZADANIOWEJ Z MATEMATYKI  

 

 

§ 1  

ORGANIZATOR  

 

Organizatorem Konkursu jest I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu. 

 

§ 2  

CELE KONKURSU  

  

1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów. 

2. Doskonalenie i utrwalanie wiadomości matematycznych, wykorzystywanie zdobytej wiedzy 

matematycznej. 

3. Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów. 

4. Nauka systematycznej pracy, dedukcyjnego rozumowania, spostrzegawczości. 

5. Nauka planowania i organizowania własnej pracy.  

6. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. 

  

§ 3  

UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU  

   

1. Liga trwa od października do czerwca w każdym roku szkolnym.  

2. Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. 

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń z klas I, II, III, IV technikum 

w dowolnym momencie trwania konkursu.  

4. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych zgodnych z podstawą 

programową z matematyki w  technikum (poziom podstawowy), a zadania będą się wiązały 

z utrwaleniem przerabianego materiału. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:  

◦ klasa I 

◦ klasa II 

◦ klasa III 

◦ klasa IV 

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa, powołana 

przez Organizatora. 

7. Listy zadań dla klas I, II, III, IV technikum będzie można pobrać co dwa tygodnie ze strony 

internetowej szkoły. Będą także wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

8. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w miesiącach, w których są dłuższe przerwy w nauce 

(święta, ferie). 

9. Termin oddania prac oraz punktacja będzie podana wraz z treściami zadań. 

10. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania 

redagujemy starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi, 

konstrukcjami, schematami, liniami pomocniczymi) musi być wyraźnie dostrzegalny. Tok 



myśli oraz wnioski należy podawać w postaci zdań poprawnych pod względem 

gramatycznym oraz logicznym. 

11. Rozwiązania w formie pisemnej należy przekazywać nauczycielom matematyki do dnia 

umieszczonego w nagłówku serii zadań. 

12. Po każdej zakończonej serii publikowane są odpowiedzi i wskazówki do rozwiązań zadań. 

13. Liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie sumowana i wpisywana do tabeli 

zbiorczej. 

14. W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności pracy Komisja konkursu może 

dokonać dodatkowej weryfikacji. 

15. Wygrywa ten uczestnik, w danej grupie wiekowej, który przez cały okres trwania konkursu 

zdobędzie największą ilość punktów. 

 

§ 4  

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY  

  

1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje Komisja według ustalonego kryterium punktowego. 

2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. 

3. Komisja przyzna jedną nagrodę oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. 

Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny celujące 

z matematyki. 

5. Uczniowie wyróżnieni otrzymają cząstkowe oceny celujące z matematyki oraz dyplomy. 

6. Nauczyciel matematyki może również dodatkowo nagrodzić rozwiązujących kolejne serie 

zadań, np. 

◦ za każde oddane dwie serie i poprawnie rozwiązane uczniowie otrzymają cząstkowe 

oceny celujące z matematyki, 

◦ za każde oddane dwie serie i rozwiązane poprawnie na poziomie minimum 90% 

uczniowie otrzymają cząstkowe oceny bardzo dobre z matematyki, 

◦ za każde oddane dwie serie i rozwiązane poprawnie na poziomie minimum 70% 

uczniowie otrzymają cząstkowe oceny dobre z matematyki. 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

  

 

 

 

 


