Mathematics is the gate and key of the sciences.
Roger Bacon (1214–1292)

Regulamin
Ósmego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego (ed. 2018)

Ósmy Łomżyński Konkurs Matematyczny 2018, zwany dalej Konkursem, ma charakter ogólnopolski, a prowadzony jest przez Wydział Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
1. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do zainteresowania się
matematyką oraz do wzbogacania wiedzy z tej dziedziny nauki.

zacyjnego, zwany dalej Przewodniczącym.
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2. Władze Konkursu to Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Przewodniczący Komitetu Organi-

Zadaniem Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego.



Przewodniczący może powołać Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.



Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego prze-

k
m o
a

20

18

Decyzje bieżące dotyczące Konkursu podejmowane są przez Przewodniczącego.
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biegu i wyników Radzie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności i Senatowi PWSIiP.
Skargi uczestników Konkursu rozpatruje Przewodniczący po zasięgnięciu opinii Komitetu
Organizacyjnego Konkursu.

3. Warunki przebiegu Konkursu


Konkurs przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze drogą internetową, a trzeci etap, czyli
Wielki Finał Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2018, będzie miał miejsce w siedzibie Uczelni.



Organizatorzy Konkursu dołożą wszelkich starań, aby Konkurs przebiegał właściwie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.



PWSIiP nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z awarią
sprzętu informatycznego (mimo stosowanych zabezpieczeń) lub z długotrwałą przerwą w
dostawie energii, wystąpienie błędów w systemie informatycznym, których nie uda się
wcześniej ujawnić mimo procedury testującej oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich,
na przykład zaburzających pracę systemu poprzez Internet lub inaczej.
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Obsługa techniczna Konkursu będzie wykonywać kopie bezpieczeństwa danych. W razie
wystąpienia awarii, uczestnicy będą mogli po ponownym uruchomieniu systemu kontynuować udział w Konkursie od tej sytuacji, której dotyczyły ostatnie prawidłowo zapisane dane.

4. Listę laureatów oraz ich lokaty ustala Komitet Organizacyjny Konkursu na podstawie wyników
prac finałowych i punktów zdobytych w dwu poprzedzających etapach. Komitet Organizacyjny Konkursu może przyznać niektóre miejsca więcej niż jednej osobie, bądź nie przyznać ich wcale.
5. Podziału nagród dokonuje Komitet Organizacyjny Konkursu.
6. Fundatorzy nagród i sponsorzy


Oferty fundatorów nagród i sponsorów przyjmuje Przewodniczący.



Fundatorami nagród mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i prze-
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każą nagrody na rzecz laureatów Konkursu.

Sponsorami Konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zadeklarują i przekażą nagrody na rzecz laureatów Konkursu, albo zobowiążą się do wspomagania Konkursu w innych formach, albo zadeklarują stałą współpracę.
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przepisami kodeksu cywilnego.

18

Umowy ze sponsorami i fundatorami zawiera Przewodniczący zgodnie z obowiązującymi
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Zgodnie z zawartymi umowami sponsorzy i fundatorzy mają prawo do reklamy swojej dzia-
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łalności w czasie trwania Konkursu, w szczególności na stronach internetowych Konkursu,
w czasie finału oraz podczas uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, a także w materiałach dotyczących Konkursu.


PWSIiP nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści reklamowe będące poza
jego bezpośrednią kontrolą, na przykład na witrynach internetowych, do których na stronach Konkursu będą się znajdowały odnośniki. W przypadku stwierdzenia występowania
tam niewłaściwych treści zostaną podjęte odpowiednie działania w celu ich usunięcia.

7. Zadania konkursowe


Zadania konkursowe układane są przez powołany do tego zespół matematyków.



Członkowie zespołu matematyków są zobowiązani do nieujawniania treści zadań ani prawidłowych odpowiedzi do momentu trwałego wycofania zadań z Konkursu.

8. Przebieg Konkursu w roku 2018


Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej
Konkursu

https://konkursmat.pwsip.edu.pl/
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Podane przez uczestnika dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na użytek Konkursu.


W procesie rejestracji każdemu uczestnikowi Konkursu zostanie przypisany unikalny numer. Numer ten będzie służył jako identyfikator uczestnika na liście wyników poszczególnych etapów Konkursu i będzie używany do identyfikacji uczestnika Konkursu przy pobieraniu zestawów zadań konkursowych.



Uczestnik, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Konkursu po rozpoczęciu Pierwszego Etapu Konkursu otrzyma na swój adres e-mail informację umożliwiającą zalogowanie się do systemu i pobranie zestawu 15 zadań konkursowych, a następnie do wpisania
proponowanych rozwiązań zadań.
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odpowiedź prawidłowa

1 pkt.

odpowiedź nieprawidłowa

0 pkt.

brak odpowiedzi

0 pkt.

Odpowiedź prawidłowa rozumiana jest jako zaznaczenie poprawnej odpowiedzi lub nie za-

18



Każda odpowiedź w każdym zadaniu punktowana jest następująco:
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zaznaczenie

odpowiedzi

poprawnej

lub
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znaczenie odpowiedzi nieprawidłowej. Odpowiedź nieprawidłowa rozumiana jest jako niezaznaczenie

odpowiedzi

niepoprawnej.
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W przypadku nieudzielenia odpowiedzi za całe zadanie uczestnik uzyskuje 0 pkt.
Do Drugiego Etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 80% uczestników Pierwszego
Etapu Konkursu, którzy w Pierwszym Etapie Konkursu uzyskali największą liczbę punktów.


Każdy uczestnik zakwalifikowany do Drugiego Etapu Konkursu otrzyma na swój adres e-mail
informację umożliwiającą pobranie zestawu kolejnych 15 zadań konkursowych.



Punktacja zadań w Drugim Etapie Konkursu jest identyczna jak punktacja zadań w Pierwszym Etapie Konkursu.



Do Trzeciego Etapu Konkursu (do Wielkiego Finału Konkursu) zostanie zakwalifikowanych
nie więcej niż 100 uczestników Drugiego Etapu Konkursu z najwyższą sumą punktów z obu
etapów Konkursu, przy czym warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do Wielkiego
Finału Konkursu jest uzyskanie w Drugim Etapie Konkursu przynajmniej 30 punktów.



Uczestnicy, którzy uzyskali tyle samo punktów, ile uzyskał uczestnik na miejscu o numerze
100, również zostaną zakwalifikowani do Wielkiego Finału Konkursu.



Lista finalistów (w postaci listy ich unikalnych numerów) będzie umieszczona na stronie internetowej Konkursu. Uczestnicy Wielkiego Finału Konkursu otrzymają również indywidualne zawiadomienie pocztą elektroniczną. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne
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problemy związane z działaniem poczty elektronicznej, w szczególności wynikające z błędnego podania przez uczestnika Konkursu adresu e-mail.
Nie będą rozsyłane zawiadomienia pisemne (czyli inne niż poprzez e-mail)
o zakwalifikowaniu do Wielkiego Finału.


Na Wielki Finał uczestnik Konkursu powinien stawić się z aktualną legitymacją szkolną i z
wydrukiem e-maila potwierdzającym zakwalifikowanie się do Trzeciego Etapu Konkursu.



W przypadku braku legitymacji szkolnej uczestnik Konkursu powinien przedstawić, oprócz
wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest aktualnie uczniem
szkoły, którą reprezentuje.



Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani urządzeń typu komputery przeno-
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śne, smartfony, tablety itp. Nie wolno też wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych
urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z Wielkiego
Finału Konkursu.



Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników Konkursu oraz rozdania nagród odbędzie się w

Laureatom Konkursu zostanie zaoferowany indeks na studia w Państwowej Wyższej

te
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9. Nagrody i nagrody rzeczowe
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siedzibie PWSIiP.
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Listę laureatów oraz osób wyróżnionych ustala Komitet Organizacyjny Konkursu.
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Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.


Nagrody rzeczowe przyznawane laureatom są fundowane przez sponsorów i fundatorów.



Każdy uczestnik Wielkiego Finału otrzyma dyplom potwierdzający udział w Konkursie.



Nauczyciele matematyki, których uczniowie wezmą udział w Wielkim Finale otrzymają indywidualny list gratulacyjny i certyfikat o udziale ich uczniów w Konkursie.



Szkoła, której uczniowie biorący udział w konkursie uzyskają łącznie największą liczbę
punktów, otrzymuje Puchar Przechodni Konkursu.



Puchar Przechodni Konkursu, który zostanie zdobyty przez daną Szkołę trzy razy z
rzędu, przechodzi na własność Szkoły. Organizatorzy Konkursu są w takiej sytuacji zobowiązani do ufundowania kolejnego Pucharu Przechodniego Konkursu.

Nagrody będą wręczone laureatom Konkursu w trakcie uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu. Będą też mogły być odebrane później w przeciągu miesiąca w siedzibie Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, a
nieodebrane w tym terminie przejdą do puli nagród kolejnej edycji Konkursu.
Łomża, styczeń 2018 r.
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