
REGULAMIN XV EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNE ŁAMANIE 
GŁOWY 

1.W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas ZSŁ. Zawodnicy 
startują  w jednej kategorii. 

2.Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: najpierw ELIMINACJE, 
 a następnie FINAŁ. 

3.Na każdym etapie zawodnicy otrzymują zestaw złożony z 12 zadań 
ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 12 i uszeregowanych 
od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Numer zadania jest zarazem 
współczynnikiem określającym stopień trudności zadania. 

4.Wraz z zestawem zadań zawodnicy otrzymują kartę odpowiedzi, gdzie w 
odpowiednio zaznaczonych miejscach wpisują otrzymane wyniki liczbowe, 
wypełniają tabelki lub wykonują rysunki, bez dokumentacji sposobu 
rozwiązania. Na karcie odpowiedzi zawodnicy podają imię i nazwisko, klasę 
oraz imię i nazwisko nauczyciela matematyki.  Nauczycielowi 
przeprowadzającemu zawody należy oddać wyłącznie kartę odpowiedzi. NIE 
WOLNO UŻYWAĆ KALKULATORÓW ANI TABLIC!!! Ka żdy z 
uczestników przynosi własny papier, przybory do pisania i kreślenia. Ocena 
wszystkich odpowiedzi do zadań składa się z dwóch liczb. Za prawidłowe i 
kompletne rozwiązanie, tzn. za rozwiązanie zawierające odpowiedzi na 
wszystkie pytania stawiane w treści zadania lub w karcie odpowiedzi, zawodnik 
otrzymuje jeden ,,duży'' punkt (jest to pierwszy składnik oceny) oraz pełną 
wartość współczynnika trudności (,,mały punkt'') i jest to drugi składnik oceny. 
W przypadku rozwiązań nieprawidłowych lub niekompletnych pierwszy 
składnik oceny jest zawsze zerem, a drugi może być odpowiednią częścią 
współczynnika trudności danego zadania. 

5.Ranking uczestników konkursu ustalany jest przez jury wg następującej 
hierarchii składników oceny: 

• w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę łączna liczba prawidłowo i 
kompletnie rozwiązanych zadań, tzn. suma ,,dużych'' punktów, 

• przy równej sumie ,,dużych'' punktów brana jest pod uwagę łączna suma 
współczynników, tzn. suma ,,małych'' punktów, 

• w przypadku równości obu tych liczb o miejscu rankingowym decyduje  
czas oddania kart odpowiedzi, 

• w sytuacji, gdy powyższe kryteria nie pozwolą ustalić listy rankingowej, 
rozstrzygający będzie wiek uczestników (wygra  zawodnik młodszy). 



4.Zwycięzcy ELIMINACJI w każdej z kategorii zakwalifikują się do ścisłego 
finału. 

5.Zwycięzcy FINAŁU otrzymają nagrody. 

6.Uczestnicząc w konkursie, uczniowie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie 
danych na potrzeby konkursu zgodnie z RODO, a w szczególności na 
przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu 
(wraz ze sprawozdawczością), utrwalenie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku przez organizatorów w związku z promocją konkursu. 

7.Wyniki eliminacji i finału zostaną ogłoszone w gablocie szkoły na I Pietrze. 

8.Organizacja zawodów. Czas trwania zawodów: eliminacje - 120 minut, finał – 
150 minut. 

   


