REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
„Matematyka-moja pasja”
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z
Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na
terenie województwa łódzkiego.
3. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie
matematyką.
4. Konkurs obejmuje treści podstawy nauczania matematyki w klasach I-III dla trzyletnich szkół
ponadgimnazjalnych, w klasach I-IV dla czteroletnich szkół ponadgimnazjalnych oraz treści
wykraczające poza tę podstawę.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Konkurs ma formę pisemną. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze
wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich. Wolno używać tylko
niebieskiego lub czarnego pisaka.
7. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
1) I stopień - szkolny, przeprowadzany na terenie własnej szkoły. W przypadku, gdy w szkole, do
której uczeń uczęszcza nie organizuje się konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innej
szkole.
2) II stopień - finał, przeprowadzany w budynkach Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu
Łódzkiego.
3) Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową w skład, której wchodzi m.in.
nauczyciel matematyki, tzw. Szkolny Koordynator Konkursu (w skrócie SKK).
4) Do dnia 14 listopada 2016 r. SKK dokonuje zgłoszenia udziału w konkursie podając
a) imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursu,
b) pełną nazwę i adres szkoły,
c) adres mailowy do kontaktu,
d) listę uczniów z następującymi danymi: imię/imiona i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko
opiekuna, klasa.
5) Formularz zgłoszenia do konkursu jest zamieszczony w systemie rejestracji na stronie WWW
konkursu. Zgłoszenie jest możliwe tylko w formie elektronicznej.

6) Do dnia 14 listopada 2016 roku SKK wysyła na adres Ponadszkolnej Komisji Konkursowej
upoważnienie do elektronicznego odbioru arkuszy konkursowych na etap szkolny. Wzór
upoważnienia zostanie zamieszczony na stronie WWW konkursu.
7) W dniu 8 grudnia 2016 r. SKK pobiera elektroniczną wersję arkuszy konkursowych.
8) W zawodach I stopnia uczeń rozwiązuje zadania zamknięte i zadania otwarte.
9) Zawody I stopnia rozpoczną się 9 grudnia (piątek) 2016r. o godz. 9:00 na terenie szkoły. Termin
ten nie może być zmieniony.
10) Czas przewidziany na rozwiązania zadań konkursowych podczas zawodów I stopnia wynosi 120
minut.
11) Zawody przeprowadzane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Szkolna Komisja
Konkursowa ma obowiązek zapewnić uczniom odpowiednie warunki.
12) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo oddelegowania obserwatora na czas trwania
zawodów I stopnia.
13) Szkolna Komisja Konkursowa zapewnia każdemu uczestnikowi egzemplarz arkusza
zawierającego zadania konkursowe.
14) Prace uczestników zawodów I stopnia są oceniane przez Szkolną Komisję Konkursową zgodnie
z dostarczonymi schematami punktowania.
15) Do finału zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają wymagane minimum punktowe.
Zostanie ustalone ono w późniejszym terminie.
16) SKK dostarcza do siedziby Komisji Konkursowej wyniki uzyskane w zawodach I stopnia.
Dokładniejsze informacje dotyczące sposobu przekazania wyników zostaną przekazane wraz z
zadaniami konkursowymi I etapu i schematami punktowania. Do siedziby Komisji Konkursowej
należy także dostarczyć prace uczniów, którzy w ocenie SKK zdobyli, co najmniej 40 %
maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w zawodach I stopnia. Prace uczniów i
odpowiedni formularz zawierający wyniki wszystkich uczniów należy dostarczyć do dnia 20
grudnia 2016 r. Liczy się data dostarczenia do siedziby Komisji Konkursowej, a nie data
nadania przesyłki. Do tego dnia należy dostarczyć także zgodę na wykorzystanie wizerunku i
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Odpowiedni formularz zostanie
przesłany w terminie późniejszym. Minimum punktowe, o którym mowa w punkcie 15) może
być wyższe lub niższe niż 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w
zawodach I stopnia. Wypełniony formularz w wersji elektronicznej zawierający wyniki
wszystkich uczniów należy także przesłać na adres poczty elektronicznej konkursu. Pusty
formularz będzie przesłany w postaci elektronicznej.
17) Prace dostarczone do siedziby Komisji Konkursowej podlegają weryfikacji.
18) Komisja Konkursowa ogłosi do dnia 15 stycznia 2017r. listę uczniów zakwalifikowanych do
finału. Lista ta zostanie opublikowana na stronie konkursu.

8. Organizacja zawodów finałowych.
1) Zawody finałowe zostaną przeprowadzone w dniu 7 lutego 2016r. Zawody rozpoczną się
godzinie 9.00 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
2) Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną podane podczas gali finałowej konkursu Matematyka
– Moja Pasja. Termin gali finałowej zostanie podany w odrębnym komunikacie. Informacje o
wynikach konkursu wraz z listą laureatów zostaną zamieszczone na stronie WWW konkursu do
dnia 31 marca 2017 r.
9. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie WWW o adresie
http://mmp.math.uni.lodz.pl/. Odnośniki do tej strony zostaną zamieszczone na stronie Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego o adresie http://www.math.uni.lodz.pl/ oraz na
stronie

Publicznego

Liceum

Ogólnokształcącego

Uniwersytetu

Łódzkiego

o

adresie

http://www.liceum.uni.lodz.pl/ .
10. Z organizatorem konkursu należy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej o adresie
mmp@math.uni.lodz.pl .
11. Komisja Konkursowa przechowuje prace uczestników zawodów stopnia II stopnia oraz dostarczone
prace uczestników I stopnia do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Po tym terminie prace zostaną
zniszczone.

Organizatorzy:
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ

ul. Banacha 22,

ul. Pomorska 161,

90-238 Łódź,

90-236 Łódź,

