Regulamin konkursu
Bialska Liga Matematyczno - Fizyczna
VII EDYCJA, rok 2019/2020
POD HONOROWYM PATRONATEM
Prezydenta Miasta Biała Podlaska
Adresaci:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej pragnących
rozszerzyć i pogłębić wiedzę z przedmiotów ścisłych: matematyki i fizyki.
Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4,
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 341 67 82
Poczta elektroniczna: staszicbiala@wp.pl
Cele konkursu:
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z przedmiotów ścisłych.
Systematyczne przyswajanie wiedzy ze szkoły podstawowej.
Rywalizacja na poziomie klasy, szkoły, miasta.
Głównym celem jest zachęcenie i przygotowanie uczniów jak najwcześniej do udziału
w konkursach z matematyki i fizyki.
Informacje o konkursie:
Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły:
www.staszicbiala.pl.
1. Konkurs podzielony jest na cztery etapy. W trakcie pisania w każdej sali
przebywa nauczyciel nadzorujący przebieg konkursu.
2. Pierwszy etap konkursu, tzw. etap szkolny, odbędzie się 26.11.2019r.
o godz.10.00 w macierzystej szkole uczniów.
3. Prace z I etapu konkursu są sprawdzane przez nauczycieli uczących w danej
szkole.
4. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów
z I etapu.

5. W trakcie pisania konkursu uczniowie nie korzystają z kalkulatora ani
z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
6. Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie do dn. 29.11.2019 do godz. 14.00.
(załącznik nr 1) drogą mailową na adres staszicbiala@wp.pl
7. Szkołom, które zgłosiły swój udział w konkursie, organizator przesyła w dniu
12.12.2019 r. arkusz konkursowy w formie elektronicznej, zaś 13.12.2019r. po
godz.10.00- klucz odpowiedzi.
8. Zadania konkursowe objęte są klauzulą poufności.
9. Zgłoszenia uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu oraz oświadczenia
rodziców (zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i
upublicznienie wyników - załącznik nr 3) należy dostarczyć wraz z protokołem
przebiegu I etapu konkursu (załącznik nr 2) do sekretariatu IV Liceum
Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej do dnia 19.12.2019r. Drogą mailową
przesyłamy dodatkowo protokół. Dostarczenie wspomnianych dokumentów po
terminie lub brak któregokolwiek dokumentu jest równoznaczne z
niedopuszczeniem ucznia do kolejnego etapu konkursu.
10. Kolejne etapy konkursu będą odbywały się w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Białej Podlaskiej o godz. 17.00 w terminach określonych przez harmonogram.
11. Rodzice odpowiadają za dowóz uczniów do szkół, w których odbywa się Liga
oraz za ich odbiór po zakończeniu Ligi.
12. Prace z kolejnych etapów konkursu są sprawdzane przez Komisję powołaną
przez organizatora konkursu.
13. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa
w "Bialskiej Lidze Matematyczno-Fizycznej" wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych do celów konkursu, także na publikację imienia
i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami na stronie internetowej szkoły IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica www.staszicbiala.pl.
14. Decyzje Komisji są ostateczne.
15. Na zakończenie Ligi Urząd Miasta organizuje uroczyste podsumowanie, na
którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy za uzyskanie I, II i III
miejsca.
Punktacja:
Na każdym etapie do zdobycia będzie 30 punktów według podziału:
matematyka 20 punktów
fizyka10 punktów
Punktacja oddzielna będzie dla uczniów klasy VII i VIII. Od II etapu punktowanych
będzie 10 miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych według wzoru:
I miejsce
- 25 punktów
II miejsce
- 18 punktów

III miejsce
- 15 punktów
IV miejsce
- 12 punktów
V miejsce
- 10 punktów
VI miejsce
- 8 punktów
VII miejsce
- 6 punktów
VIII miejsce 4 punkty
IX miejsce
- 2 punkty
X miejsce
- 1 punkt
Miejsca dublowane nie będą zabierać następnego miejsca w punktacji. Suma punktów
uzyskanych w ciągu roku szkolnego decyduje o końcowym miejscu uczestnika.

Pytania i uwagi prosimy kierować do p. Andrzeja Pawlika tel.: 697 250 300

Opiekunowie konkursu:
mgr Magdalena Nowosielska
mgr Joanna Byszuk
mgr Ireneusz Litwiniuk

