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I.  REGULAMIN ROZGRYWEK: 

1. Organizatorem zawodów jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu 

STO. Szkolnymi koordynatorami konkursu (odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg, dobór zadań, 

przeprowadzenie meczów i prace w jury) są nauczyciele matematyki: Pani Anna Plewińska i Pan Patryk 

Jankowski. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie wśród nich umiejętności logicznego 

myślenia, posługiwania się językiem matematyki, uzasadniania i argumentowania oraz współpracy w grupie. 

3. Rozgrywki podzielone są na 3 kategorie: klas VI, VII i VIII. Każda z klas wyłania swoją 8-osobową reprezentację.  

4. W każdej z kategorii wszystkie mecze odbywają się w jedną sobotę miesiąca, zgodnie z poniższym 

harmonogramem (dokładna data rozgrywek zostanie podana w terminie późniejszym): 

a. klasy VIII: luty 2020 roku,   

b. klasy VII: kwiecień 2020 roku, 

c. klasy VI: maj 2020 roku. 

5. W kategorii klas VII i VIII odbędą się 3 mecze zgodnie z zasadą „każdy z każdym” (najpierw drużyna A i B, 

następnie B i C, na końcu A i C).  

6. W kategorii klas VI odbędą się 3 mecze w następujących konfiguracjach: 

a. 1. mecz: drużyna A i B, 

b. 2. mecz: drużyna C, D, E, 

c. 3. mecz: wygrane drużyny z pierwszych dwóch meczów. 

7. W każdym z meczów będzie mogła brać udział publiczność (inni uczniowie, rodzice, nauczyciele, zaproszeni 

goście).  

8. Punktacja za mecze w kategorii klas VII i VIII przedstawia się następująco: 

a. remis: obie drużyny otrzymują po jednym dużym punkcie, 

b. 3 duże punkty dla wygranej drużyny, jeśli różnica punktów w meczu jest większa niż 20, 

c. 2 duże punkty dla wygranej drużyny, jeśli różnica punktów w meczu jest mniejsza lub równa 20, 

d. 1 duży punkt dla przegranej drużyny, jeśli różnica punktów w meczu jest mniejsza lub równa 10. 

Oprócz dużych punktów zapisuje się także wynik meczu, jako małe punkty. 

9. O zwycięstwie w kategorii klas VII i VIII decyduje kolejno: 

a. liczba dużych punktów, 

b. różnica między małymi punktami zdobytymi i straconymi, 

c. liczba małych punktów zdobytych. 

10. O zwycięstwie w kategorii klas VI decyduje wynik 3. meczu. 

11. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody. Nauczyciele matematyki zastrzegają sobie prawo 

do nagrodzenia członków drużyn ocenami cząstkowymi z matematyki. 

 

 



II. REGULAMIN MECZU: 

1. Przed rozpoczęciem rozgrywki kapitanowie drużyn potwierdzają znajomość regulaminu meczu (jury wyjaśnia 

ewentualne wątpliwości) i losują, która drużyna rozpocznie mecz (tzn. zada jako pierwsza zadanie 

przeciwnikom). Następnie drużyny rozgrywające mecz otrzymują koperty z zadaniami, drużyna pauzująca 

przechodzi do sali z przygotowanymi grami planszowymi i logicznymi. 

2. Po otworzeniu zadań drużyny mają 45 minut na ich rozwiązanie (dla trójmeczu 55 minut), po nich następuje 

rozgrywka. Podczas rozwiązywania zadań drużyny mogą korzystać z: czystych kartek (gładkich i w kratkę), 

przyrządów: linijki, ekierki, kątomierza, cyrkla, długopisów, ołówka. Zabronione jest korzystanie z kalkulatora, 

tablic matematycznych i innych pomocy. 

3. Podczas rozgrywki uczniowie nie mogą się z nikim kontaktować. Drużyna pauzująca pełni rolę publiczności. 

4. Rozgrywka polega na zadawaniu sobie zadań przez drużyny na przemian. Mecz kończy się po rozwiązaniu 

6 spośród 8 zadań z listy (lub 9 z 11 dla trójmeczu). 

5. Drużyna, której zadano zadanie, może je przyjąć lub odbić. Jeżeli zadanie zostanie odbite, rozwiązuje je drużyna, 

która je zadała. 

6. Rozwiązanie zadania przedstawia na tablicy wybrany członek drużyny, nie kontaktując się z pozostałymi 

zawodnikami. Każdy zawodnik może wystąpić do co najwyżej jednego zadania (niezależnie od tego, czy jest 

to zadanie przyjęte, czy odbite). Cały zapis rozwiązania zadania do końca powinien zostać na tablicy. 

7. Po zakończeniu prezentacji rozwiązania może ono zostać uzupełnione przez kapitana lub osobę przez niego 

wskazaną. Potem zabiera głos przeciwna drużyna. Może zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, komentarze, przedstawić 

uproszczenie rozwiązania. Dodatkowe pytania mogą też zadawać jurorzy. 

8. Każde zadanie jest oceniane od razu po rozwiązaniu zadania przez jury, po zakończeniu dyskusji nad danym 

zadaniem, przy czym brane jest pod uwagę tylko oryginalne rozwiązanie (tzn. nie biorąc pod uwagę komentarzy 

kapitana). Jury podaje uzasadnienie oceny, wskazując błędy, za które zostały odjęte punkty. Zadanie uznane 

za nierozwiązane może być ocenione w skali 0-5 punktów, a uznane za rozwiązane – w skali 6-10 punktów. 

9. Ocenie podlega całe rozumowanie, prowadzące do wyniku, a nie samo podanie prawidłowego wyniku (za sam 

wynik jury może przyznać 0-2 pkt.). Punkty odejmowane są za wszystkie luki w rozwiązaniu. Oceniana jest 

nie tylko formalna poprawność, ale i sposób rozwiązania. Jeśli jest ono żmudne i zawiłe oraz daje się istotnie 

uprościć, stanowi to podstawę do odjęcia 1-2 pkt. 10 punktów można przyznać za zadanie rozwiązane 

bez żadnych usterek. 

10. W przypadku nieodbitego zadania rozwiązanego (ocenianego 6-10), jeśli drużyna przeciwna zgłosiła w swoich 

uwagach te zastrzeżenia, za które później jury odjęło punkty, może przejąć 1-2 punkty na swoje konto. Za błędy, 

których jury nie uznało za istotne dla oceny rozwiązania nie przyznaje się przejęcia punktów. Jeśli usterki 

w rozwiązaniu wskazał wcześniej kapitan drużyny rozwiązującej zadanie, zabiera przeciwnikom możliwość 

przejęcia punktów „za uwagi”. 

11. Drużyna, która rozwiązywała zadanie podane przez przeciwników, otrzymuje tyle punktów, ile wynosiła ocena 

jej rozwiązania (0-10). W przypadku zadania odbitego liczba zdobytych punktów przez drużynę obliczana jest 

na podstawie wzoru:  

2 ∙ 𝑝 − 10,    gdzie 𝑝 - ocena jury za zadanie. 

12. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania rozwiązywania zadania, jeśli zawodnik niepotrzebnie przedłuża czas 

(nie widać widocznych postępów w procesie rozwiązywania zadania, uczeń dłuższy czas zastanawia się 

nad sposobem zaprezentowania rozwiązania). Wówczas zadanie jest także uznawane za nierozwiązane. 

13. Podczas meczu jury może przyznać zawodnikowi „żółtą kartkę” za niesportowe zachowanie (np. niestosowne 

uwagi pod adresem innych zawodników, głośne zachowanie). Otrzymanie drugiej żółtej kartki przez drużynę 

(i każdej kolejnej) powoduje stratę przez nią 1 pkt. Zawodnik, który otrzyma 2 żółte kartki zostaje wykluczony 

z rozgrywek. 

14. Po zakończeniu meczu jury może przedstawić szkice rozwiązań tych zadań, których nie umieli zrobić zawodnicy. 

Wybierana jest także najlepsza prezentacja zadania. 

15. Od oceny jury za zadanie nie ma odwołania. Wszystkie inne ustalenia dot. przebiegu meczu są w gestii jury.  


