
REGULAMIN LIGI  MATEMATYCZNEJ

DLA UCZNIÓW KLAS III

Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków
Obcych ARKA w Chełmie

Cele konkursu:

 rozwijanie zainteresowań matematycznych i popularyzowanie wiedzy matematycznej           
w klasach III,

 pozyskiwanie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów,

 pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w 
praktycznym działaniu, przyczynianie się do lepszego przygotowania uczniów do nauki na 
kolejnym etapie kształcenia,

 wyrabianie u uczniów takich cech jak: samodzielność, odpowiedzialność, pracowitość, 
systematyczność i wytrwałość,

 umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy matematycznej, 

 wdrażanie do zdrowej rywalizacji, umiejętności ponoszenia porażek, radzenia sobie w 
sytuacjach stresogennych, towarzyszących sprawdzianom, konkursom, egzaminom itp.

 przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu 
problemów,

 dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu,

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich.

Czas trwania konkursu: październik 2017 -maj 2018.

Organizator konkursu: Elżbieta Iwaniszczuk

Zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności: Tematyka konkursu obejmuje program nauczania 
edukacji matematycznej szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem treści 
programowych realizowanych w trzeciej klasie.

Przebieg konkursu:

 Do 10 dnia każdego miesiąca (od października do kwietnia) będzie publikowany zestaw 5 
zadań.

 Zadania umieszczane będą na stronie internetowej szkoły w zakładce Liga Matematyczna 
dla uczniów klas III.

 Uczestnictwo w Lidze polega na rozwiązywaniu zadań konkursowych i przekazywaniu 
opracowanych rozwiązań do opiekuna Ligi, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

 Rozwiązanie każdego zestawu należy przedstawić na kartkach formatu A -4, podpisać 
imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę. 

 Rozwiązania sprawdzają organizatorzy konkursu. Wyniki uczniów za każdy miesiąc będą 
ogłaszane na stronie internetowej szkoły.

Uwaga: Prace, tzw. plagiaty będą odrzucane. Może zostać sprawdzona samodzielność 
rozwiązania.

 Zadania oceniane będą metodą zero-jedynkową. 



 Przy ocenie brana będzie pod uwagę nie tylko poprawność merytoryczna i rachunkowa, lecz
także elegancja rozwiązania. Każde rozwiązanie musi być czytelne, zapisane wszystkie 
potrzebne obliczenia.

 Punkty uzyskane w kolejnych etapach sumujemy i tworzymy w ten sposób ranking 
najlepszych i najpracowitszych matematyków szkoły.

 Finał konkursu odbędzie się w maju 2018 r. W finale biorą udział uczniowie, których wynik
uzyskany od października do kwietnia będzie najwyższy.

 Uczestnicy finału będą rozwiązywać zadania w ciągu 60 minut. Podczas finału uczniowie 
będą mieli do rozwiązania zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, tym samym o różnej 
liczbie punktów.

 Tytuł Laureata Ligi Matematycznej 2017/2018 otrzyma czterech uczniów                          
z największą liczbą punktów uzyskanych z całości rozgrywek.

 Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy, zaś laureaci nagrodę.

Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy konkursu.


