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Regulamin konkursu matematycznego
dla gimnazjalistów

„Spróbuj w Jedenastce”
1. Temat: Matematyczne wyzwania.
2. Organizator: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.
3. Uczestnicy: młodzież szkół gimnazjalnych .
4. Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie,
os. Teatralne 33.

5. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki poprzez rozwiązywanie przez
ucznia zadań z trzech publikowanych serii obejmujących następujące działy:
 działania arytmetyczne
 wyrażenia algebraiczne
 równania, nierówności, układy równań i nierówności liniowych
 zadania z kontekstem realistycznym
 geometria płaska
 stereometria
6. Terminarz:
TERMIN PUBLIKACJI ZADAŃ

TERMIN SKŁADANIA ROZWIĄZAŃ

SERIA I

DO 31 X 2013 R.

DO 29 XI 2013 R.

SERIA II

DO 29 XI 2013 R.

DO 31 I 2014 R.

SERIA III

DO 31 I 2014 R.

DO 31 III 2014 R.

Zadania są publikowane na stronie: www.xilo.krakow.pl w zakładce :
Dla Gimnazjalistów - Warsztaty, konkursy. Każda seria składa się z 11 zadań.
7. Uczestnikiem konkursu zostaje każdy uczeń gimnazjum, który przedstawi
rozwiązanie co najmniej trzech zadań z co najmniej jednej serii.
Rozwiązania zadań należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres:
XI Liceum Ogólnokształcące im Marii Dąbrowskiej
Os. Teatralne 33
31-948 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „ Spróbuj w jedenastce”
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8. Do rozwiązań zadań dołączyć należy czytelnie wypełniony formularz
zgłoszeniowy (załącznik).
9. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:
 poprawność rachunkowa
 zapis wszystkich obliczeń
 zgodność z treścią zadania
 pomysłowość
 samodzielność prezentowanych rozwiązań
 estetyka pracy
10. W skład jury wejdą nauczyciele matematyki XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Dąbrowskiej w Krakowie. Rozwiązanie każdego zadania punktowane będzie w skali
0 -5 pkt. Identyczne rozwiązania przekazane przez różnych uczestników nie będą
punktowane. Po zakończeniu wszystkich etapów konkursu jury wybierze jedenastu
najlepszych gimnazjalistów i do 30 IV 2014 r. opublikuje listę laureatów na stronie
www.xilo.krakow.pl .

11. Nagrodami w konkursie będą:
 akcesoria komputerowe
 gry logiczne
 łamigłówki manualne
12. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte
w nim warunki uczestnictwa.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych
osobowych (wyników konkursu) na stronie internetowej www.xilo.krakow.pl oraz
na publikację zdjęć z Uroczystego Zakończenia Konkursu, które odbędzie się
28.04.2013 r. o godz. 15.00 w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej

w Krakowie.
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ZAŁĄCZNIK

Formularz zgłoszeniowy

Nazwa Szkoły:..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Adres Szkoły.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tel.....................................................................................................................................
Uczestnik konkursu:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………..……..
Klasa……………..

Telefon kontaktowy……………………………………………..
lub adres mailowy……………………………………………….

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna
w konkursie matematycznym: SPRÓBUJ W JEDENASTCE.

podpis opiekuna
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