Regulamin IV Szkolnego Konkursu Łamigłówek Logicznych
1. Organizatorem konkursu jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí
w Warszawie.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie.

3. W wyznaczonych dniach o godz. 6:30 na stronie www.josemarti.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu
do szkoły będzie publikowany zestaw łamigłówek logicznych.
4. Zestaw będzie zawierał dwa zadania o różnym stopniu trudności: zadanie 1. – łatwiejsze i zadanie 2. –
trudniejsze.
5. Punkty otrzyma pierwszych dziesięć osób, które złożą prawidłowe rozwiązania – po pięć dla każdej
kategorii według skali:
zadanie 1.

zadanie 2.

1. osoba

5 punktów

7 punktów

2. osoba

4 punkty

6 punktów

3. osoba

3 punkty

5 punktów

4. osoba

2 punkty

4 punkty

5. osoba

1 punkt

3 punkty

6. W przypadku prawidłowego rozwiązania obu zadań z danego zestawu, uczeń otrzymuje punkty tylko
za jedno zadanie – to, z którego otrzyma więcej punktów oraz dodatkowy 1 punkt.
7. Terminarz IV Szkolnego Konkursu Łamigłówek Logicznych:
rodzaj łamigłówki
łamigłówki architekta
krzyżówki liczbowe
piramidy
wielokropki

termin publikacji
6. października 2015; 20. października 2015
3. listopada 2015; 17. listopada 2015
1. grudnia 2015; 15. grudnia 2015
12. stycznia 2016; 26. stycznia 2016

lampki

16. lutego 2016

wąż

1. marca 2016

zadania logiczne

15. marca 2016

zestaw mieszany

5. kwietnia 2016

8. Ostateczny termin oddania rozwiązań upływa w pierwszy piątek po publikacji zadań. W przypadku,
gdy piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, termin upływa w poprzedzający
go czwartek.
9. Rozwiązania zadań podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą należy składać do nauczyciela
matematyki uczącego danego ucznia lub do wicedyrektora szkoły. Nauczyciel zapisuje na pracy datę
i godzinę oddania rozwiązań.
10. W przypadku stwierdzenia, że zadanie zostało rozwiązane niesamodzielnie, uczeń zostaje
zdyskwalifikowany i nie może brać udziału w konkursie.

11. Po zakończeniu konkursu pięć osób z najwyższą liczbą punktów otrzymuje z matematyki ocenę
cząstkową celujący z wagą sześć.

12. Wszelkie informacje dotyczące rozwiązywania łamigłówek logicznych dostępne są na stronie
www.wydawnictwologi.pl .

