
Regulamin Limesowego Konkursu Matematycznego

uchwalony 13 listopada 2019 roku

przez Zarz¡d Towarzystwa Matematycznych Limes

� 1.

Limesowy Konkurs Matematyczny (w skrócie LKM) jest konkursem matematycznym powoªanym i organizo-

wanym przez Towarzystwo Matematyczne Limes z siedzib¡ w Lubinie, ul. Prusa 4

� 2.

Celem LKM jest rozbudzanie w±ród mªodzie»y zainteresowa« matematycznych, upowszechnianie wiedzy ma-

tematycznej i umo»liwienie sprawdzenia swoich umiej¦tno±ci

� 3.

LKM organizowany jest corocznie i ma form¦ zawodów dwustopniowych:

· Etap szkolny polega na rozwi¡zywaniu 5 zada« otwartych w ci¡gu 90 minut

· Etap powiatowy polega na rozwi¡zywaniu 5 zada« otwartych w ci¡gu 120 minut

� 4.

Warunkiem uczestnictwa uczniów z danej szkoªy w konkursie jest praca nauczyciela matematyki w jury etapu

mi¦dzyszkolnego LKM.

� 5.

Od uczestników LKM nie pobierane jest »adne wpisowe.

� 6.

Nagrody maj¡ jedynie charakter presti»owy - laureaci LKM zostan¡ zaprezentowani na stronie Towarzystwa

Matematycznego Limes i otrzymaj¡ stosowne dyplomy.

� 7.

W konkursie mog¡ bra¢ udziaª uczniowie w nast¦puj¡cych kategoriach wiekowych:

· Szkoªy podstawowe klasy 5-6

· Szkoªy podstawowe klasy 7-8

� 8.

Dyrektor szkoªy, której uczniowie zamierzaj¡ wzi¡¢ udziaª w konkursie, powoªuje Szkolnego Koordynatora

Konkursu (SKK).

� 9.

Za przebieg i organizacj¦ szkolnego etapu odpowiada Szkolny Koordynator Konkursu (SKK). W szczególno±ci:

1. Zgªasza na stronie https://limes.nazwa.pl/limes/wp/LKM/index.php szkoª¦ do konkursu. Otrzy-

muje login i hasªo do komunikacji elektronicznej z Komitetem LKM.

2. Przesyªa komitetowi LKM zgod¦ dyrektora szkoªy na przeprowadzenie konkursu (skan)

3. Zbiera od uczestników konkursu podpisane o±wiadczenia o zgodzie na udziaª i przetwarzanie danych

osobowych (W przypadku, gdy rodzice wyrazili tak¡ zgod¦ na udziaª w konkursach �rmowanych przez

szkoª¦, wystarczy zgoda dyrektora szkoªy na przeprowadzenie konkursu.)

4. Pobiera elektronicznie zadania na etap szkolny i przeprowadza go w wyznaczonym terminie.

5. Dzie« po konkursie pobiera elektronicznie schemat oceniania zada«.

6. Po sprawdzeniu prac przesyªa elektronicznie wyniki uczniów do Komitetu LKM (nie pó¹niej ni» 7 dni

po konkursie)



� 10.

Etap szkolny:

1. Odbywa si¦ w poszczególnych szkoªach w wyznaczonym terminie.

2. Prace sprawdzane s¡ na podstawie klucza, który zostanie udost¦pniony SKK dzie« po konkursie

3. Do etapu powiatowego automatycznie przechodzi z danej szkoªy 1 uczestnik z najwy»sz¡ ilo±ci¡ punktów

uzyskanych w etapie szkolnym (w przypadkach spornych wskazany przez SKK)

4. Pozostaªych uczestników etapu powiatowego kwali�kuje Komitet LKM na podstawie uzyskanych punktów

przez wszystkich uczniów w danej kategorii konkursu.

� 11.

Wykaz uczestników zakwali�kowanych do etapu powiatowego LKM (wg. kategorii) zostanie opublikowany na

stronie internetowej konkursu www.limes.lubin.pl

� 12.

Za przebieg i organizacj¦ powiatowego etapu w danej kategorii odpowiada Powiatowy Koordynator Konkursu

(PKK) - oddelegowany czªonek Komitetu LKM. W szczególno±ci:

1. Przydziela uczestnikom powiatowego etapu miejsca na sali, materiaªy konkursowe (zadania, papier)

i kody (prace s¡ kodowane).

2. Organizuje w odr¦bnej sali prac¦ jury powiatowego etapu LKM, w którego skªad wchodz¡ opiekunowie

uczniów bior¡cych udziaª w konkursie (nauczyciele matematyki)

3. Dostarcza na bie»¡co zakodowane prace jurorom do sprawdzania. Prace sprawdzane s¡ wedªug sche-

matów przygotowanych przez Komitet LKM. Wyniki ustalone przez jury konkursu s¡ ostateczne i nie

podlegaj¡ pó¹niejszej wery�kacji.

4. Po upªywie czasu na rozwi¡zanie zada« konkursowych odbiera prace od uczestników i rozsyªa ich do

domów.

5. Po sprawdzeniu wszystkich prac PKK rozkodowuje je, przygotowuje list¦ laureatów i przekazuje wyniki

opiekunom uczniów bior¡cych udziaª w konkursie (czªonkom jury).

6. Drukuje dyplomy dla laureatów i uczestników konkursu w terminie pó¹niejszym (nie koniecznie w dniu

konkursu) i przekazuje je zainteresowanym szkoªom.

7. Ogªasza list¦ laureatów na stronie www.limes.lubin.pl

� 13.

Etap powiatowy:

1. Odbywa si¦ w miejscu i terminie wskazanym przez Komitet LKM

2. Powiatowy Koordynator Konkursu ustala szczegóªowe warunki przeprowadzania etapu powiatowego,

czuwa nad prawidªowym przebiegiem konkursu.

� 14.

List¦ laureatów LKM tworzy si¦ wg nast¦puj¡cych zasad:

1. Laureatami LKM zostaj¡ uczniowie z trzema najwy»szymi wynikami osi¡gni¦tymi przez uczestników

powiatowego etapu.

2. Uczestnicy na dalszych miejscach zostaj¡ laureatami LKM je±li osi¡gn¦li co najmniej 50% wszystkich

punktów mo»liwych do zdobycia, a ich liczba nie przekracza 1
3 liczby wszystkich zakwali�kowanych uczest-

ników etapu powiatowego konkursu

� 15.

Komitet LKM corocznie przed rozpocz¦ciem zawodów szkolnych okre±la terminarz LKM, opracowuje zadania

na poszczególne etapy i schematy ich oceniania



� 16.

Wszelkie informacje zwi¡zane z konkursem Komitet LKM ogªasza na stronie www.limes.lubin.pl, a w szcze-

gólno±ci:

1. Terminarz konkursu

2. Listy zakwali�kowanych do etapu powiatowego (wg kategorii)

3. Wyniki etapu powiatowego LKM w tym nazwiska laureatów

� 17.

Uczestnictwo w LKM oznacza akceptacj¦ niniejszego regulaminu, zgod¦ nauczycieli i rodziców uczniów na

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie zwi¡zanym z przebiegiem konkursu, w szczególno±ci

zgod¦ na publikacj¦ danych osobowych zwi¡zanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.


