
Regulamin Szkolnego Konkursu „Matematyczna Liga Zadaniowa SP24 2021/22” 

1. Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 24 
w Gdańsku B. Grądzka i E. Karczewska. 

2. Czas trwania: od 1 listopada 2021 do 30 kwietnia 2022 r. 

3. Uczestnicy: uczniowie klas 4-8. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny, może przystąpić do niego każdy uczeń, który samodzielnie 
rozwiąże zestawy zadań. 

5. Konkurs polega na rozwiązywaniu kolejnych zestawów zadań  dostępnych u nauczyciela matematyki oraz 
na stronie internetowej szkoły, zakładka „Konkursy”  i dostarczanie rozwiązań organizatorom konkursu 
w terminie podanym przy  każdym z zestawów. 

I zestaw  od 1  do 30 listopada 2021r. 

II zestaw od 1 do 22 grudnia 2021 r. 

III zestaw od 3 do 31 stycznia 2022 r. 

IV zestaw od 1 do 31 marca 2022 r. 

6. Rozwiązania zadań winny być dokładne, czytelne i starannie zapisane, posiadać kompletne rozwiązania, 
a przede wszystkim  samodzielne - to warunek konieczny, by zestaw był sprawdzany 

7. Uczniowie rozwiązują zadania na poziomach klas: 

• klasy 4-6  

• klasy 7-8 

8. Za każde w pełni rozwiązane zadanie uczeń może zdobyć punkty w liczbie podanej przy treści zadania. 

9. Uczeń, który we wszystkich zestawach uzyska >= 91% przewidzianych punktów zostaje zakwalifikowany 
do etapu finałowego. 

10. Termin rozgrywki finałowej zostanie podany do wiadomości zakwalifikowanych uczniów na 2 tyg. przed 
planowanym przeprowadzeniem. 

11. W finale uczestnicy rozwiązują zestaw złożony z: 3 zadań wybranych spośród tych występujących we 
wcześniejszych zestawach oraz 2 zadania wybrane przez Komisję Konkursową. 

12. Sumowana jest punktacja z 4 zestawów, które uczeń rozwiązywał do 31 marca oraz  punktacja za zestaw 
zadań finałowych, która liczona jest podwójnie. 

13. Laureatem zostaje każdy z uczestników finału, który uzyska >= 91% punktów możliwych do uzyskania. 

14. W przypadku braku możliwości wyłonienia laureatów, nagrodę otrzymuje uczeń z najlepszym wynikiem 
na każdym z dwóch poziomów: klas 4-6 i 7-8 

15. Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom nastąpi w terminie i formie ustalonej przez 
Komisję Konkursową.  

16. W wszystkich kwestiach spornych decyzja należy do Komisji Konkursowej i jest ostateczna. 

Organizatorzy konkursu 

Beata Grądzka i Ewa Karczewska 


