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1. Celem Szkolnej Ligi Matematycznej jest rozwój zainteresowań matematycznych 
uczniów i rozwijanie nieschematycznego myślenia przy rozwiązywaniu problemów 
matematycznych. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie ZSChiE. 
3.  Przebieg  konkursu: 

a. W pierwszy „roboczy” dzień każdego miesiąca w okresie październik 2019 – 
kwiecień 2020 w gablocie oraz na stronie internetowej szkoły /w zakładce 
strefa ucznia/ będzie wywieszana lista 10 zadań do samodzielnego rozwiązania. 

b. Na rozwiązanie zadań jest czas do 15. dnia każdego miesiąca. 
c. Zestaw zawiera wyłącznie zadania zamknięte z pięcioma możliwymi 

odpowiedziami A, B, C, D lub E. 
d. Rozwiązania należy przesyłać bezpośrednio na adres mailowy 

matmazadania@poczta.fm  podając w treści wiadomości swoje imię i nazwisko 
oraz klasę. Rozwiązanie powinno mieć formę ciągu liter – każda kolejna litera 
to odpowiedź na kolejne zadania. Na przykład przysłanie ciągu „BBEDACBDDA” 
oznacza, że za 1. zadanie prawidłową odpowiedzią jest B, na 2. B, 3.E, 4.D, 5.A 
itd. Wyłącznie takie formy rozwiązania (ciąg liter) będą brane pod uwagę. 

e. Liczy się pierwsze przesłane poprawne i prawidłowo zapisane rozwiązanie 
danego zestawu. Osoba która je dostarczy, zostaje zwycięzcą konkursu w 
danym miesiącu. Jeżeli nikt nie przyśle prawidłowego ciągu liter, rozpatrywane 
będą rozwiązania z jednym błędem (pierwszy przysłany zestaw wygrywa), jeśli 
nie będzie zestawu z jednym błędem, rozpatrywane będą zestawy z dwoma 
błędami, a potem z trzema i czterema. Większa ilość błędów nie będzie 
rozpatrywana i wówczas konkurs nie będzie rozstrzygnięty. 

f. W gablocie oraz na stronie internetowej będzie podawana informacja o 
zwycięzcy konkursu za dany miesiąc. 

4. Nagrodą w konkursie jest ocena celująca z matematyki z wagą 5. Taką ocenę otrzymuje 
w każdym miesiącu zwycięzca konkursu. 

5. Nagrodzone będą również osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce w konkursie – 
drugie i trzecie miejsce przyznawanie są wg zasady opisanej w pkt.3e regulaminu. 
Nagrodą za drugie i trzecie miejsce  jest ocena celująca z wagą 3 (za 2. miejsce) i  z wagą 
1 (za 3. miejsce). 

6. Na zakończenie konkursu wyłoniony zostanie laureat Szkolnej Ligii Matematycznej – 
będzie to osoba o największej liczbie wygranych przez 7 miesięcy. W razie remisu, 
brane będą pod uwagę również zdobyte drugie i trzecie miejsca. Jeżeli i to nie pomoże 
w rozstrzygnięciu, wówczas będzie dwóch (lub więcej) zwycięzców.  Dla laureata 
przewidziana jest nagroda rzeczowa i dyplom.  

 


