Regulamin
Wewnątrzszkolnego Konkursu Matematycznego POEZJA LICZB
dla uczniów LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny
dla uczniów LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie, zwany dalej
Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry
w Warszawie, ul. Miła 7.
3. W danym roku szkolnym do przeprowadzenia konkursu Dyrektor powołuje Komisję Konkursu.
Jej skład tworzą członkowie zespołu nauczycieli matematyki jako pracownicy wspomagający
organizację i przebieg Konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursu jest pani Małgorzata Żołnierczuk.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas pierwszych i drugich LXXXI Liceum
Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny.
5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie
internetowej Liceum. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania
oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania
swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 2. Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów Liceum.
2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży, odkrywanie matematycznych talentów
3. Wspieranie samodzielności, wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie umiejętności logicznego
myślenia.
4. Wprowadzenie uczestników Konkursu w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów
i sprawdzianów wiedzy matematycznej.

§ 3. Tematyka zadań konkursowych
1. Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych
wymagających pomysłowości i twórczego myślenia.
2. Od uczestników oczekuje się znajomości materiału matematyki w zakresie podstawowym
i rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym.

§ 4. Organizacja i przebieg konkursu
1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursu.
2. Komisja określa terminarz Konkursu, przygotowuje zestawy zadań i zatwierdza wyniki uzyskane przez
uczniów.
3. Konkurs ma formę pisemną i składa się z dwóch etapów.
a) Etap pierwszy polega na rozwiązywaniu zadań miesiąca (zadania niestandardowe, logiczne).
W każdym miesiącu od października do kwietnia uczniowie mają do rozwiązania zestaw dwóch
zadań. W pierwszy wtorek miesiąca ich treść udostępniana jest na tablicy ogłoszeń w pracowni
matematycznej 013 oraz na oficjalnej stronie Liceum. Rozwiązania zadań należy przekazać
nauczycielom matematyki najpóźniej do 25 każdego miesiąca.
b) Etap drugi odbędzie się w ostatnim tygodniu maja i polega na samodzielnym rozwiązaniu zestawu
4 zadań w czasie 90 minut. Dokładny termin zostanie podany na tablicy ogłoszeń w pracowni 013
oraz na oficjalnej stronie Liceum najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem.
4. Prace uczestników są sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursu w następującej skali:
•

6 – zadanie rozwiązane bezbłędnie lub z mało istotnymi usterkami, oraz z uzasadnieniem
podejmowanych decyzji,

•

5 – rozwiązanie posiadające poważniejsze usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania
jako rozwiązanego,

•

2 – co najmniej pół zadania, tzn. rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według
oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak co najmniej połowa zadania
została zrobiona,

•

0 – zadanie nierozwiązane lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać nawet
za pół zadania.

•

Uwaga: w skali nie występują oceny 1, 3 i 4.

5. O kolejności uczestników decyduje wyłącznie uzyskana przez nich ilość punktów.
6. Uczeń, który otrzymał największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 90% łącznej sumy, otrzymuje tytuł
Wieszcza Konkursu Matematycznego, wartościowy bon EMPiK oraz ocenę cząstkową bardzo dobrą
z wagą 5 z matematyki.
7. Uczeń, który uzyskał co najmniej 90% łącznej sumy punktów uzyskuje tytuł Wieszcza Konkursu
Matematycznego oraz otrzymuje nagrodę rzeczową i cząstkową ocenę celującą z matematyki
z wagą 4.
8. Uczeń, który uzyskał co najmniej 80% łącznej sumy punktów uzyskuje tytuł Poety Konkursu
Matematycznego oraz otrzymuje nagrodę rzeczową i cząstkową ocenę bardzo dobrą z matematyki
z wagą 3.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Decyzja Komisji Konkursu jest ostateczna.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem głos rozstrzygający ma Dyrektor szkoły.
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2015 r.

