
Regulamin Matematycznej Ligi Zadaniowej

Regulamin

1. Organizatorem Matematycznej Ligi Zadaniowej jest Urząd Dzielnicy Rembertów we 
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 376 im. Bohaterów Westerplatte.

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizacje konkursu są Martyna Goławska 
mgolawska@sp.376.pl Łukasz Jędrych – ljedrych@sp.376.pl

3. Komisja konkursowa składa się z nauczycieli matematyki SP 376.
4. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń SP376  z klas IV – VIII w dowolnym 

momencie trwania konkursu.
5. Co miesiąc na tablicy korkowej w salach poszczególnych klas wywieszane będą serie zadań 

matematycznych  i  okołomatematycznych do rozwiązania/wykonania. Zadania będą także 
dostępne na stronie internetowej szkoły

6. Serie zadań będą odmienne dla klas z różnego poziomu edukacyjnego.
7. Uczeń wykonuje dowolną ilość zadań z danej serii.
8. Za każde jedno prawidłowo wykonane zadanie uczeń może otrzymać do 5 punktów.
9. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania 

redagujemy starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi, 
konstrukcjami, liniami pomocniczymi) musi być wyraźnie dostrzegalny. Tok myśli oraz 
wnioski należy podawać w postaci zdań poprawnych pod względem gramatycznym oraz 
logicznym.  

10.Odpowiedzi do zadań należy przekazywać komisji konkursowej do ostatniego dnia miesiąca
umieszczonego w nagłówku serii zadań. Odpowiedzi można przekazać osobiście lub 
poprzez adresy mailowe podane w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

11.W przypadku wątpliwości dotyczących samodzielności rozwiązań komisja konkursowa 
może dokonać dodatkowej weryfikacji.

12.Aktualna liczba punktów każdego uczestnika będzie wysyłana mu poprzez dziennik 
elektroniczny/skrzynkę mailową.

13.Liga Matematyczna trwa od początku października do końca maja 2022r.
14. Uczeń z największą ilością punktów zostaje Mistrzem Ligi Matematycznej.
15. Na koniec roku ogłaszany jest Mistrz Ligi Matematycznej na poziomie szkoły oraz 

Mitrzowie na każdym poziomie edukacyjnym .
16. Za udział w Lidze Matematycznej przewidziane są nagrody.

17. We wszystkich kwestiach spornych decyzja należy do Komisji Konkursowej i jest 
ostateczna. 

Nagrody i wyróżnienia

1. Mistrzowie Ligi na poziomie klas 4, 5, 6, 7, 8 otrzymują ocenę celującą z matematyki, nagrody 
rzeczowe i medale

2. Zwycięzca Ligi ponadto otrzymuje tytuł Mistrza Ligi Matematycznej i nagrodę główną

3. Nauczyciel matematyki może również dodatkowo nagrodzić rozwiązujących kolejne serie zadań,
np. plusami za aktywność.
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