
REGULAMIN MATEMATYCZNEJ LIGI ZADANIOWEJ 2015/2016 

Informacje ogólne 

Matematyczna Liga Zadaniowa to inicjatywa dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie matematyki lub 

uczniów o szczególnych zainteresowaniach matematycznych. Celami konkursu są: popularyzowanie 

matematyki, rozwijanie zainteresowań matematycznych, wykrywanie uzdolnień, wspieranie rozwoju 

i talentów matematycznych. Uczestnikami ligi zadaniowej mogą być uczniowie Technikum ZS 

w Głuchołazach, którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce matematyki. Uczestnicy ligi od 

grudnia 2015 do maja 2016 rozwiążą dziewięć zestawów zadań. Po każdych trzech zestawach 

odbędzie się w kategoriach poszczególnych klas konkurs. 

Uczestnicy 

Uczestnikami ligi mogą być:  

- uczniowie klas 2-4, którzy za poprzedni semestr uzyskali ocenę nie niższą niż dobry,  

- uczniowie klasy 1, którzy w pierwszym półroczu w momencie przystąpienia do ligi posiadają średnią 

ocen z matematyki nie niższą niż 4,  

- uczniowie klas 1-4, którzy nie spełniają warunków z punktów a) i b) mogą przystąpić do ligi 

w późniejszym terminie, jeśli spełnią warunek posiadania w momencie przystąpienia do konkursu 

średniej ocen z matematyki nie mniejszej niż 4 z trwającego półrocza.  

 

Organizacja poszczególnych etapów ligi 

Liga zadaniowa podzielona jest na trzy etapy, zgodnie z harmonogramem. W czasie trwania każdego 

etapu uczniowie rozwiązują 3 zestawy zadań. Po każdym etapie organizowana jest w kategorii każdej 

klasy dana część konkursu. Do każdej części kwalifikują się uczniowie, którzy w danym etapie 

rozwiążą poprawnie wszystkie zadania z co najmniej dwóch dowolnych zestawów.  

Łącznie odbędą się trzy części konkursów. W czerwcu nastąpi podsumowanie ligi zadaniowej 

i wyłonienie zwycięzców. W czasie realizacji ligi zadaniowej uczestnicy mogą brać udział w innych 

działaniach motywujących do uczestnictwa w inicjatywie: projektach, wycieczkach pieszych lub 

autobusowych.  

Nagrody, punkty i zwycięzcy 

Uczniowie za udział w poszczególnych częściach konkursu mogą otrzymać ocenę bardzo dobrą lub 

celującą, o wadze jak z pracy pisemnej, według punktacji podanej w czasie trwania konkursu.  

Uczniowie, którzy rozwiążą poprawnie wszystkie zadania z zestawów danego etapu (trzy zestawy) 

otrzymają ocenę celującą z aktywności, pod warunkiem uzyskania co najmniej połowy punktów 

możliwych do zdobycia w danej części konkursu.  

Za każdą część konkursu uczniowie zdobywają punkty. Po trzeciej części konkursu nastąpi przeliczenie 

punktów. Punkty końcowe, które mogą uzyskać uczestnicy ligi będą równe średniej arytmetycznej 

punktów z wszystkich części konkursów, w których uczestnik wziął udział powiększonej o 4 punkty za 

udział w danej części konkursu.  

Zwycięzcami ligi zadaniowej są uczniowie, którzy:  

- przystąpią do co najmniej dwóch części konkursu,  

- w kategorii swojej klasy uzyskają trzy najwyższe punktacje końcowe. 

 Zwycięzcy otrzymają dyplom. 



 

HARMONOGRAM LIGI ZADANIOWEJ 2015/2016 
 

  TERMINY 

I ETAP 

Zestaw 1 13 I 

Zestaw 2 20 I 

Zestaw 3 27 I 

KONKURS CZ. I  15 - 17 II 

II ETAP 

Zestaw 4 24 II 

Zestaw 5 2 III 

Zestaw 6 16 III 

KONKURS CZ. II  4 - 6 IV 

III ETAP 

Zestaw 7 13 IV 

Zestaw 8 20 IV 

Zestaw 9 11 V 

KONKURS CZ. III  16 – 18 V 

PODSUMOWANIE 
Ogłoszenie 

wyników  
Czerwiec 2016 

 


