
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
„LIGA MATEMATYCZNA 2022/2023” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 47 w Gdańsku 

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  VI, VII, VIII szkół podstawowych, 
interesujących się matematyką i pragnących pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, 
którym rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych sprawia radość i satysfakcję. 

2) „Liga matematyczna" składa się z trzech etapów: 

− etap I przygotowawczy, 

− etap II szkolny, 

− etap III wojewódzki. 

3) Uprzejmie prosimy o elektroniczne lub telefoniczne zgłoszenie udziału uczniów Waszej 
szkoły w „Lidze matematycznej 2022/2023” do 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU na 
adres: 

sylwiadebicka2009@gmail.com 

4) Etap I polega na samodzielnym rozwiązaniu w domu, przez uczniów, zestawu 
dwudziestu zadań (zamieszczonych również na stronie SP 47) oraz na sprawdzeniu ich 
przez nauczyciela uczącego. Do następnego etapu konkursu prosimy wytypować 
uczniów, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów. Zadania zostaną przesłane drogą 
mailową do 4 LISTOPADA. Etap ten powinien zostać zakończony do 6 GRUDNIA 2022  
ROKU. 

5) Etap II polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, którzy pomyślnie zakończyli 
etap I, w obecności komisji konkursowej z Państwa szkoły, zestawu pięciu zadań 
otwartych. Zadania te zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 10  STYCZNIA 
2023 ROKU. 

Za poprawne rozwiązanie każdego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów. Do następnego 
etapu  powinien zostać wytypowany każdy uczeń, który uzyskał co najmniej 80% 
punktów. 

Przeprowadzenie etapu II zaplanowano na 12 STYCZNIA 2023 ROKU (czas 90 
minut). 

Razem z  zestawem zadań otrzymają Państwo od nas wzór protokołu z II etapu 
konkursu. Uprzejmie prosimy o przesłanie nam pocztą  tego protokołu wraz z pracami 
uczniów, którzy pomyślnie zakończyli II etap do dnia  17 LUTEGO 2023 ROKU  na 
adres:  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 
80 - 808 GDAŃSK – CHEŁM 
UL. REFORMACKA 18 
z dopiskiem "LIGA MATEMATYCZNA 2022/2023" 
tel. 0 58 302-03-28,  fax: 0 58 302-99-59 

mailto:sylwiadebicka2009@gmail.com
mailto:sylwiadebicka2009@gmail.com


Wszelkie informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej SP 47: 
www.sp47wop.pl 

Gdyby żaden uczeń nie uzyskał wymaganych 20 punktów, proszę wysłać trzy najlepsze 
prace z Państwa szkoły.  

6) Do dnia 24 LUTEGO 2023 ROKU otrzymają Państwo zawiadomienie, którzy  uczniowie 
zostali zakwalifikowani do III etapu konkursu. 

7) Etap III WOJEWÓDZKI (finał konkursu) odbędzie się 10 MARCA 2023 ROKU (piątek) 
o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 47 (adres podany powyżej). Czas trwania - 90 
minut. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zastrzegamy sobie możliwość 
przeprowadzenia finału online. 

8) Nazwiska laureatów zostaną podane na stronie internetowej naszej szkoły a wręczenie 
nagród odbędzie się 24 MARCA 2023 ROKU (piątek) o godz. 10.00  w SP47. 

Zespół  Matematyczny SP47 
tel.kom. 600 377 999 

e-mail: sylwiadebicka2009@gmail.com 
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