
SZKOLNA LIGA MATEMATYCZNA SIÓDEMKI 2017/2018 

Regulamin konkursu 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyką uczniów Szkoły Podstawowej  

nr 7 im. Erazma z Rotterdamu . 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorami konkursu Szkolna Liga Matematyczna SIÓDEMKI 2017/2018 są 

nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu. 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas czwartych, piątych, szóstych  

i siódmych. 

Czas trwania konkursu 

 Etap I- zadania ligowe październik 2017 – kwiecień 2018. 

 Etap II- finał  Szkolnej Ligi Matematycznej SIÓDEMKI 2017/2018- maj 2017 

Przebieg konkursu 

     Na początku każdego miesiąca (od października do kwietnia) na stronie szkoły będą 

zestawy 3 zadań dla poszczególnych poziomów klas. 

Ilość punktów przyznawanych za poszczególne zadania zależeć będzie od ich stopnia 
trudności: za pierwsze zadanie można otrzymać od 0 do 3 punktów, za drugie od 0 do 4 
punktów, a za trzecie zadanie od 0 do 5 punktów. Za cały zestaw uczeń może uzyskać 

maksymalnie 12 pkt. 

  Zadania z każdego zestawu należy rozwiązać na kartkach formatu A4, podpisać imieniem i 

nazwiskiem z dopiskiem klasa. Każdy uczeń biorący udział w konkursie oddaje pracę do  
ostatniego dnia danego miesiąca nauczycielom: 

 Klasa IV- p. Draszkiewicz  

 Klasa V- p. Jarzina 

 Klasa VI- p. Moch 

 Klasa  VII- p. Kępa 

 Rozwiązania oraz wyniki będą publikowane, ogłaszane na stronie internetowej szkoły oraz 
umieszczone na gazetce przy sali nr 4 do dnia 10 następnego miesiąca. 

Ocenie podlegają: analiza treści zadań, dokładne zapisanie wszystkich obliczeń, 
poprawnie sformowane odpowiedzi, estetyka zapisu i samodzielność rozwiązania 
zadań.  

  Finał konkursu odbędzie się w maju 2018r. W finale udział weźmie po 7 uczniów z danego 

poziomu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w lidze. 



  Zadania finałowe będą polegały na  rozwiązaniu w ciągu 45 minut  4 zadań, za które 
otrzymać można łącznie 16 punktów.   

 

 
Tytuł laureata Szkolnej Ligii Matematycznej  SIÓDEMKI 2017/2018 uzyska 

czterech  uczniów z największą ilością punktów uzyskanych w finale ( jeden na każdym 
poziomie ).  

 
Finaliści otrzymają dyplomy, a laureaci - dyplomy i nagrody książkowe. 

Ponadto finaliści otrzymają  cząstkową ocenę celujący z wagą 4, laureaci cząstkową 
ocenę  celujący z wagą 5. 

 Dodatkowo uczestnicy konkursu, którzy zdobyli w lidze no najmniej 42 punkty 
otrzymają cząstkową ocenę celujący z wagą 2.  

  

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie i życzymy powodzenia 

 

 Organizatorzy konkursu 

 

 



ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

  Szkolna Liga Matematyczna  SIÓDEMKI 2017/2018 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

      

w Szkolna Liga Matematyczna  SIÓDEMKI 2017/2018, która trwa się od październik 2017 do maja 2018 w Szkole 

Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu„ Szkolna Liga Matematyczna  SIÓDEMKI 
2017/2018” opublikowanym na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i akceptuję jego postanowienia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu. 
 

……………………………………………….. 

                                                                                                      ( data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)  

 


