Regulamin szkolnego turnieju matematycznego o awans
do drużyny XXI LO
reprezentującej nasze liceum w konkursie matematycznym „MILO” 2018

1. Organizatorami turnieju jest zespół nauczycieli matematyki XXI LO w Łodzi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie IX-XI 2018 r.
3. Do rozgrywek może przystąpić każdy uczeń XXI LO w Łodzi, niezależnie od tego do której
klasy uczęszcza.
4. Zwycięzcy turnieju zostaną wyłonieni na poziomie klas I, II i III.
5. Konkurs będzie miał 3 etapy.
6. Etap I polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu w domu przygotowanego przez
nauczycieli matematyki zestawu zadań, które będą dostosowane odpowiednio do poziomu
uczniów klas I, II i III.
Na rozwiązanie zadań uczestnicy będą mieli czas maksymalnie 10 dni. Dokładne terminy
zostaną ustalone z osobami, które zgłoszą chęć uczestnictwa w turnieju.
Na tym etapie najważniejsza jest samodzielność i oryginalność rozwiązań oraz ich staranny
i czytelny zapis, opatrzony stosownymi komentarzami słownymi.
Wszystkie prace uczestników zostaną sprawdzone i ocenione przez nauczycieli matematyki
XXI LO. Decyzję o tym, czy ocena ma być wstawiona do dziennika (waga 1 – praca domowa)
podejmuje uczestnik turnieju.
Rozwiązanie odpowiedniego zestawu zadań lub jego części jest warunkiem koniecznym
zakwalifikowania ucznia/uczennicy do II etapu turnieju.
7. Etap II to rozgrywki międzyklasowe na poszczególnych poziomach I, II i III.
Zakwalifikowani do tego etapu uczniowie rozwiążą przygotowane zestawy zadań w czasie
maksymalnie 2 godzin lekcyjnych (90 minut). Zadania będą analogiczne do tych, które
pojawiły się w I etapie konkursu.
Termin II etapu zostanie ustalony z Dyrekcją szkoły i ogłoszony na tablicy ogłoszeń.
Na tym etapie wyłonimy po 4 osoby z klas I, II i III, które przejdą do etapu III (finałowego).
Zakwalifikowanie się do etapu finałowego jest nagradzane cząstkową oceną bardzo dobrą
z matematyki (waga 4 – kategoria -inne/udział w konkursie).
Opracowaniem odpowiednich zestawów oraz oceną rozwiązań wszystkich uczestników
II etapu zajmie się komisja konkursowa złożona z nauczycieli matematyki XXI LO w Łodzi.
8. Etap III- finałowy.
Celem tego etapu jest wyłonienie drużyny (6 osób – po 2 uczniów z każdego poziomu klas),
która reprezentować będzie XXI LO w Międzyszkolnych Igrzyskach Liceów
Ogólnokształcących „MILO 2018”.
Uczestnicy III etapu rozwiązywać będą zadania szaradziarskie oraz rywalizować będą
w grach logicznych. Wyłonimy też osobę najbardziej „sprawną rachunkowo”.
Przykłady zadań i gier logicznych zostaną podane wszystkim uczestnikom mailowo, w trakcie
trwania turnieju.
Zwycięzcy etapu finałowego zostaną zakwalifikowani do drużyny, która będzie
reprezentować naszą szkołę w konkursie matematycznym MILO 2018, który zaplanowany
jest na 25 XI 2018 w gmachu XII LO im. S. Wyspiańskiego w Łodzi, ul. Anstadta 7.
Nagrody główne dla zwycięzców turnieju szkolnego ufunduje Dyrekcja i Rada Rodziców
XXI LO w Łodzi.
9. Postanowienia końcowe:
W przypadku wątpliwości co do zasad wyłaniania zwycięzców poszczególnych etapów
konkursu lub do poprawności stosowania niniejszego regulaminu, każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora XXI LO w Łodzi.

