Matematyczna Liga Zadaniowa w Zespole Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
Rok szkolny 2013/ 2014

Cele konkursu:
popularyzacja matematyki wśród uczniów;
doskonalenie umiejętności matematycznych, głównie logicznego myślenia
i wykorzystywania zdobytej wiedzy;
motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych;
kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
powszechny udział uczniów w konkursie;
wyłonienie talentów matematycznych;
przygotowanie uczniów do konkursu oraz meczu matematycznego.

Organizatorzy:
Nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach.

Co zrobić by, wziąć udział w konkursie?
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.
Na początku każdego miesiąca, od listopada do maja, na internetowej stronie
szkoły www.zamek.krapkowice.pl oraz w gablotach zostanie opublikowana
lista 6 zadań o różnym stopniu trudności;
czas na rozwiązanie każdej listy zadań wynosi około trzech tygodni, czyli od
momentu opublikowania listy do momentu ukazania się nowej;
rozwiązania zadań z listy uczestnicy Ligi Zadaniowej przekazują do szkolnego
opiekuna konkursu (mgr Katarzyna Musioł) lub do swojego nauczyciela
matematyki;
uczeń przedstawia rozwiązania zadań z pełnym komentarzem, na kartkach
formatu A4;
każda kartka musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa;
rozwiązania należy napisać czytelnie;
w rozwiązaniu należy podać nie tylko odpowiedź, ale pełny tok rozumowania;
do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie;

po każdym miesiącu na stronie internetowej będą publikowane wyniki
uczestników konkursu;
do finału zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy uzbierają
największą liczbę punktów w czasie trwania Matematycznej Ligi Zadaniowej;
szkolnym Mistrzem Ligi Zadaniowej zostanie uczeń, który uzyska największą
liczbę punktów w pisemnej części finałowej, która odbędzie się w szkole na
początku czerwca, część pisemna składać się będzie z 6 – 8 zadań otwartych;
ostateczne wyniki za rok szkolny 2013/2014 zostaną opublikowane w
Internecie w czerwcu (przed zakończeniem roku szkolnego). Najlepsi
otrzymają nagrody.
uczestnictwo w Lidze Zadaniowej będzie odnotowane w aktywności szkolnej
w zależności od wyników ucznia;
organizatorzy zastrzegają sobie prawo redukowania punktów Uczniów, którzy
będą wykorzystywać nieuczciwe metody;
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich
opublikowania na stronie internetowej szkoły;
wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzygają organizatorzy.

Punktacja stosowana przy sprawdzaniu i ocenianiu zadań w konkursie:
Za każde zadanie oddane w terminie uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 6 punktów.

