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Ligi matematycznych mistrzów z Płockiej 

 

 

1. Liga matematyczna mistrzów z Płockiej trwa od października do maja każdego   

 roku szkolnego. 

2. Uczestnikiem Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej mogą być Uczeń 

I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku. 

3. Opiekunami Ligi matematycznych mistrzów z Płockiej są: 

 mgr Elżbieta Stroiwąs, 

 mgr Mateusz Kacprowski. 

4. Do Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej można przystąpić w dowolnym 

momencie i robić dowolnie długie przerwy. 

5. W ramach Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej Uczeń rozwiązuje zadania 

przeznaczone dla Jego grupy wiekowej. Za każde poprawnie rozwiązane 

zadanie można zdobyć 5 pkt. 

6. W pierwszym tygodniu każdego miesiąca publikowane są 3 zadania 

do samodzielnego rozwiązania. 

7. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań należy złożyć do końca 

 danego miesiąca. 

8. Rozwiązania zadań należy przekazywać do jednego z Opiekunów Ligi 

Matematycznej mistrzów z Płockiej. 

9. Rozwiązania będą oceniane pod kątem poprawności, sposobu zapisu 

i pomysłowości (koncepcji). 

10. Od otrzymanej liczby punktów nie przysługuje możliwość odwołania. 

11. Każdego miesiąca począwszy od listopada każdego roku publikowany jest 

aktualny ranking ustalony na podstawie sumy punktów z poszczególnych 

miesięcy. 

12. W ramach Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej uczniowie otrzymują 

 dodatkowe punkty do ogólnej klasyfikacji w następujących kategoriach: 

a) Ocena z klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej (rocznej) z matematyki: 

 celujący (6) – 60 pkt.  

 bardzo dobry (5) – 50 pkt. 

 dobry (4) – 40 pkt. 

 dostateczny (3) – 30 pkt. 

 dopuszczający (2) – 10 pkt. 

b) Konkursy, olimpiady matematyczne: 

 Olimpiada – 80 pkt. 

 Laureat, finalista na poziomie ogólnopolskim – 60 pkt. 

 Laureat, finalista na poziomie wojewódzkim – 50 pkt. 

 Laureat, finalista na poziomie powiatowym – 40 pkt. 

 Laureat, finalista na poziomie szkolnym – 20 pkt. 

 



 

13. Na zakończenie każdej edycji Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej 

podczas zakończenia roku szkolnego nastąpi wręczenie nagród dla trójki 

uczniów będących najwyżej w rankingu oraz ogłoszony zostanie matematyczny 

mistrz danej edycji.  

14. Najlepsza trójka uczniów każdej edycji Ligi Matematycznej mistrzów z Płockiej 

otrzyma prawo do wstąpienia do zespołu matematycznych mistrzów. 

 

 

 

 

 

    W  bieżącym roku szkolnym konkurs Liga matematycznych mistrzów  z Płockiej 

rozpoczyna się w marcu. 


