
SZKOLNA LIGA ZADANIOWA MISRZÓW 

Regulamin 

Cele konkursu: 

• popularyzacja matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii 

wśród uczniów; 

• pokazywanie piękna nauk matematyczno-przyrodniczych 

poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów; 

• doskonalenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

głównie logicznego myślenia i wykorzystywania zdobytej 

wiedzy; 

• motywowanie uczniów do systematycznej pracy; 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie 

ich uzdolnień, 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy; 

• powszechny udział uczniów w konkursie; 

• wyłonienie szkolnych talentów; 

• promowanie osiągnięć uczniów; 

• promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień; 

• stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego 

myślenia; 

Organizatorzy:  

Marta Zuba, Elwira Szatkowska, Jolanta Walczak, Maja Rutkowska 

Koordynatorzy:  

Marta Zuba, Elwira Szatkowska. 



Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły 

Podstawowej numer 15 w Zielonej Górze. 

2. Konkurs trwa od września 2019 r. do marca 2020 r.  

3. Uczeń może przystąpić do Szkolnej Ligi Zadaniowej 

z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka, 

chemia i geografia. 

4. Na początku każdego miesiąca, od września do lutego, 

na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach na II piętrze 

zostaną opublikowane listy 3 - 5 zadań o różnym stopniu 

trudności z matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii. 

5. Na każdym zestawie napisany będzie termin do jakiego należy 

rozwiązać zadania i oddać go nauczycielowi przedmiotu. 

6. Po upływie wskazanego terminu prace konkursowe nie będą 

przyjmowane. 

7. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie. 

8. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie w domu. 

9. Uczeń odręcznie przepisuje każde zadanie na kartkę formatu 

A4 i pod nim umieszcza rozwiązanie. Zadanie może być 

rozwiązane dowolną metodą np. graficzną, opisową, 

arytmetyczną itp.  

10. Każda kartka musi być podpisana: imię i nazwisko, klasa, 

data oddania pracy. 

11. Każdy uczeń, który przedstawi przynajmniej jedno 

rozwiązanie, staje się uczestnikiem konkursu. 

12. Każdy uczeń, który w danym miesiącu z rozwiązanego 

zestawu zadań uzyska od 86% do 96% punktów uzyskuje 



z danego przedmiotu ocenę bardzo dobry wagi 2, a jeśli uzyska 

od 97% do 100% uzyskuje ocenę celujący wagi 2. 

13. Po każdym miesiącu na tablicy na II piętrze będą 

wywieszane wyniki uczestników konkursu. 

14.  W marca 2020 r. w formie pisemnej zostanie 

przeprowadzony finał Szkolnej Ligi Mistrzów. Zestaw zadań 

finałowych będzie składał się z wybranych zadań z poprzednich 

zestawów i jednego zadania, które wcześniej nie było 

rozwiązywane. 

15.  Do finału z danego przedmiotu przystąpią uczniowie, 

którzy zdobędą w sumie minimum 75% sumy punktów 

możliwych do uzyskania podczas trwania konkursu. 

16. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który w finale uzyska 

największą liczbę punktów. Uczniowie, którzy w finale zajmą 

I, II i III miejsce otrzymają dodatkową ocenę celującą o wadze 5 

z danego przedmiotu. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania 

zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się 

obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie. 

18. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, 

rozstrzygają organizatorzy. 

 


