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V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Heweliusza w Legnicy
zaprasza uczniów

szkół podstawowych oraz gimnazjów na

Drużynowy Konkurs Matematyczny
Regulamin Drużynowego Konkursu Matematycznego
Informacje Ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza
w Legnicy.
2. Konkurs jest bezpłatny.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów szkół
podstawowych w naszym regionie.
4. Konkurs adresowany jest głównie do uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz 3 klas
gimnazjów.
Organizacja konkursu.
1. Konkurs jest konkursem drużynowym, trzy etapowym.
2. Udział w konkursie jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu drużyny przez
nauczyciela.
3. Drużyna składa się z trzech uczniów oraz ucznia rezerwowego. Drużyna spośród
swoich członków wybiera kapitana.
4. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie składu drużyny na adres e-mail:
rlochowski@vlo.legnica.eu
5. W zgłoszeniu należy podać
 adres i telefon szkoły
 nazwę drużyny
 imiona i nazwiska uczestników oraz klasę
 e-mail każdego z uczestników
 imię i nazwisko nauczyciela uczącego matematyki
6. Szkoła może wytypować dowolną ilość drużyn.
7. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie
ich danych osobowych do celów konkursowych w tym publikację wizerunku oraz
nazwiska i imienia na stronie organizatora konkursu.
8. Pierwsze dwa etapy mają charakter eliminacji. Będą polegały na rozwiązaniu zestawu
zadań przez każdą z drużyn. Czas pracy nad rozwiązaniami jest nielimitowany.
9. Rozwiązania zadań należy przysyłać na adres rlochowski@vlo.legnica.eu w formie
skanu lub zdjęcia w jakości umożliwiające poprawne sprawdzenie.
10. Finał konkursu będzie miał charakter rywalizacji drużynowej i odbędzie się
w V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy.
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11. Regulamin, wyniki oraz zadania konkursowe dla pierwszego i drugiego etapu będą
dostępne na stronie http://www.5lo.legnica.pl/ w zakładce Konkurs Matematyczny.
12. Harmonogram konkursu:
 I Etap - do 19.I.2019
 II Etap - od 21.I .2019 do 8.III.2019
 Finał - 21.III.2019
13. O awansie do Finału uczniowie zostaną powiadomieni e-mailem lub za
pośrednictwem strony internetowej V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy.
14. Zakres wiedzy uczestników konkursu obejmuje program nauczania szkoły
podstawowej, a zadania konkursowe są zadaniami o podwyższonym stopniu
trudności.
15. Prace konkursowe oceniają nauczyciele matematyki V Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy.
Zasady przyznawania nagród:
1. Komisja po sprawdzeniu prac z pierwszych dwóch etapów wyłania trzy najlepsze
drużyny ze szkół podstawowych oraz trzy najlepsze drużyny z gimnazjów, które
awansują do finału.
2. O wyniku decyduje suma uzyskanych przez drużyny punktów za poszczególne
zadania.
3. Każde z zadań oceniane jest w skali 0-5 punktów
4. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna.
5. Do finału drużyny przystępują z pominięciem punktów uzyskanych w etapach
eliminacyjnych.
6. Drużyny wyróżnione w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe lub karty
upominkowe.
7. Lista wyróżnionych opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora
konkursu.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
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