REGULAMIN
Ligi Matematycznej dla uczniów kl. V Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Chojnicach
1. Celem konkursu „Liga Matematyczna" jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań
matematycznych wśród uczniów.
2. Liga matematyczna przeznaczona jest dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej Nr 5 w
Chojnicach, którzy chętnie rozwiązują zadania matematyczne.
3. Organizatorem konkursu „Liga Matematyczna dla klas V" są nauczyciele matematyki
Magdalena Małecka-Brünn i Irena Dąbrowska .
4. Udział w Lidze Matematycznej jest bezpłatny.
5. Liga Matematyczna podzielona jest na dwa etapy:
etap I – rozwiązywanie zadań w domu, II - test szkolny finałowy.
6. Etap I – listopad 2017 – luty 2018
Etap II – test szkolny finałowy - marzec 2018
Na początku każdego miesiąca będą publikowane zestawy zadań na stronie internetowej:
www.sp5.chojnice.pl. W etapie I uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Każda
praca musi być napisana na papierze podaniowym (kancelaryjnym), zawierać imię i
nazwisko ucznia, klasę.
Rozwiązania zadań uczniowie przekazują pani Magdalenie
Małeckiej-Brünn lub pani Irenie Dąbrowskiej w terminie podanym przy zadaniach. Za każde
rozwiązanie zadania uczeń może otrzymać 0-5 w zależności od trudności zadania punkty
(miesięcznie 20 punktów).
7. W każdym miesiącu po sprawdzeniu prac, na tablicy informacyjnej, na III piętrze zostanie
wywieszona lista punktowa i lokata z aktualnym miejscem uczestnika.
8. Do etapu II podchodzą wszyscy uczestnicy. (Termin tych etapów podany będzie na tablicy
informacyjnej na III piętrze).W czasie 60 minut uczniowie rozwiązują zestaw zadań, za każde
zadanie mogą otrzymać 0-5 punktów. Uczniowie w czasie finału nie mogą korzystać z
kalkulatorów. Rozwiązania zadań sprawdza komisja konkursowa powołana przez
organizatora.
9. O końcowej lokacie decyduje suma średniej arytmetycznej punktów zdobytych przez
ucznia we wszystkich miesiącach oraz punktów zdobytych w teście szkolnym.
10. Tytuł laureata Ligi Matematycznej otrzymują 3 uczniowie, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów. Wszyscy otrzymują dyplomy. Laureaci Ligi Matematycznej dodatkowo
otrzymają nagrody rzeczowe.
11. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga organizator.

