REGULAMIN LXII MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1. Organizatorem LXII Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych jest Instytut
Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
2. Celem LXII Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych jest podnoszenie poziomu
nauczania matematyki, pogłębianie zainteresowania uczniów tym przedmiotem oraz
wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół
ponadpodstawowych.
3. Uczestnikami Zawodów mogą być uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych
województwa zachodniopomorskiego (z pominięciem szkół zaocznych, wieczorowych, dla
dorosłych itp.) wytypowani przez szkołę.
4. Każda szkoła ma prawo zgłosić do Zawodów trzyosobową drużynę. Szkoła, która nie
zgłasza drużyny ma prawo zgłosić do Zawodów jednego lub dwóch uczniów, którzy będą
klasyfikowani indywidualnie.
5. Szkoły zgłaszają zawodników wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową
Zawodów:
WWW.ZAWODY.MAT.SZC.PL
6. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2022 roku (włącznie).
7. Zawody odbędą się w sobotę 12 marca 2022 roku o godzinie 11.00
– na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US, ul. Wielkopolska 15, Szczecin dla
szkół z powiatów:
Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Myślibórz, Police,
Pyrzyce, Stargard, Szczecin, Świnoujście, Wałcz;
– w I LO w Koszalinie, ul. KEN 1 dla szkół z powiatów:
Białogard, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin.
8. Organizator zastrzega możliwość organizacji Zawodów w formie zdalnej. Informacja na
ten temat zostanie podana wcześniej na stronie Zawodów.
9. LXII MZM są jednoetapowe – w ciągu 180 minut zawodnicy rozwiązują 20 zadań
testowych (test wielokrotnego wyboru) i dwa zadania otwarte. Uczestnicy zawodów nie
korzystają z tablic matematycznych, kalkulatorów, ani innych urządzeń elektronicznych.
10. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii indywidualnej oraz kategorii szkół. Wynikiem
drużyny jest suma punktów zdobytych przez trzech zawodników danej drużyny.
11. Tytuł laureata turnieju otrzymują zawodnicy o największej punktacji. Wyboru laureatów
dokonuje komisja. Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia.
12. O wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Zawodów, nie omówionych w tym
Regulaminie, decyduje komisja powołana przez Instytut Matematyki US.
13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni od dnia Zawodów na stronie
internetowej: www.zawody.mat.szc.pl.
14. Informacji bieżących o Zawodach udziela:
Lucjan Szymaszkiewicz – Instytut Matematyki US, e-mail: zawmat@gmail.com

