Regulamin Konkursu Matematycznego
„Matematyka w zastosowaniach”
XI EDYCJA

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie,
Pl. Kościuszki 5, reprezentowane przez Karolinę Nowak. Przy organizacji konkursu
współpracują nauczycielki matematyki: Magdalena Martynów oraz Arleta Adamczak-Puk.
2. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna.
3. Patronem merytorycznym konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.
4. Wsparcia organizacyjnego udziela Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie.
5. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z następujących powiatów: leszczyńskiego,
kościańskiego,

rawickiego,

gostyńskiego,

góreckiego,

wschowskiego,

wolsztyńskiego

i grodziskiego.
6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
7. Tematykę konkursu stanowią zagadnienia związane z zastosowaniami matematyki
w różnych dziedzinach i naukach.
8. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki związanej z szeroko pojętymi zastosowaniami
matematyki szkolnej, rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, podnoszenie
poziomu stosowania wiedzy matematycznej

do rozwiązywania problemów praktycznych

z różnych dziedzin.
9. Konkurs składa się z dwóch etapów:


szkolnego, który odbędzie się dnia 16.02.17 r. (czwartek) w godzinach 9:00 – 10:30
w szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie



finałowego, który odbędzie się dnia 7.04.17 r. (piątek) o godzinie 9:00
w leszczyńskim Ratuszu

10. Etap szkolny przeprowadza Wewnątrzszkolna Komisja Konkursowa. Uczniowie rozwiązują
w czasie 90 minut zestaw 5 zadań dostarczonych przez organizatora konkursu.
Członkowie Wewnątrzszkolnej Komisji Konkursowej dokonują poprawy i oceny prac
konkursowych, zgodnie z otrzymanymi kryteriami, a następnie poprawione prace wraz
z protokołem przebiegu konkursu, przesyłają na adres organizatora w terminie do 27.02.17 r.

Karolina Nowak
III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
Pl. Kościuszki 5
64 – 100 Leszno
z dopiskiem
„Matematyka w zastosowaniach”
11. Na podstawie wyników nadesłanych przez Wewnątrzszkolne Komisje Konkursowe wyłonieni
zostaną uczestnicy etapu finałowego, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe
informacje o wynikach i finale konkursu będą przekazane szkołom oraz zakwalifikowanym
uczniom i ich opiekunom do dnia 10.03.17 r.
12. Prace finałowe oceniane będą przez jury finału, którego członkami są opiekunowie finalistów.
Z przebiegu pracy Finałowej Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
13. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
karolinanovak@poczta.onet.pl do dnia 19.12.16 r.
Zgłoszenie to powinno zawierać:


liczbę uczniów, którzy przystąpią do etapu szkolnego konkursu



nazwę i adres szkoły



skład Wewnątrzszkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie
etapu szkolnego konkursu



adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i e-mailem osoby, z którą można
się kontaktować w sprawach związanych z konkursem

14. Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
15. Organizator konkursu przechowuje materiały związane z organizacją i przebiegiem konkursu
(w tym prace uczniów z etapu finałowego) do końca roku szkolnego 2016/2017.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

