INFORMACJA: Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki
dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
najważniejsze informacje (pełny regulamin, terminy spotkań, zadania przygotowawcze na
poszczególne spotkania … znajdują na stronie internetowej Ligi Zadaniowej pod adresem:

http://liga.mat.umk.pl )
1. W tym roku Konkurs składa się tylko z etapu szkolnego oraz trzech spotkań
drugiego etapu rozłożonych równomiernie w ciągu roku szkolnego.
2. Konkurs, o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli, dla klas VII kończy się finałem
wojewódzkim. Finał wojewódzki zostanie przeprowadzony tylko w przypadku, gdy
możliwe będzie przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań etapu drugiego oraz
pozwolą na to aktualne warunki epidemiologiczne.
3. Etap pierwszy – szkolny polega na przeprowadzeniu konkursu w szkołach w oparciu
o dostarczone przez organizatorów konkursu propozycje zadań konkursowych.
4. Zawody konkursowe na wszystkich etapach przeprowadzane są w formie pisemnej.
5. Wszystkie etapy (pierwszy i drugi) konkursu przeprowadzane będą w
macierzystej szkole ucznia.
6. W czasie zawodów konkursowych (na żadnym z etapów) nie wolno używać
kalkulatorów ani żadnych urządzeń teleinformatycznych.
7. Czas pracy uczniów zaczyna się liczyć od chwili otrzymania przez nich arkusza
z zadaniami i trwa na etapie szkolnym 60 minut.
8. Etap drugi – składa się z trzech oddzielnych spotkań konkursowych. W roku
szkolnym 2020/2021 terminy spotkań etapu drugiego, wspólne dla obu poziomów
szkoły podstawowej, są następujące:
26.11.2020, godz. 14:00
11.02.2021, godz. 14:00
22.04.2021, godz. 14:00
9. Kwalifikacje do etapu wojewódzkiego dla klas 7SP* - 8.05.2021 o godz. 11.00
10. Etap wojewódzki dla klas 7SP* - 26.05.2021 r. o godz. 11.00
*Spotkania odbędą się w przypadku wystąpienia warunków opisanych w Aneksie do
Regulaminu.

11. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy uzyskają
łącznie z trzech spotkań drugiego etapu co najmniej 75% punktów możliwych do
zdobycia, przy czym, jeśli liczba tych uczestników przekroczy 80, to zostanie
przeprowadzone dodatkowe spotkanie, tzw. eliminacje do finału wojewódzkiego. Na
podstawie wyników eliminacji wyłonimy 80 najlepszych uczestników, którzy wezmą
udział w finale wojewódzkim. Liczba ta może zwiększyć się w przypadku uzyskania
przez uczniów tej samej liczby punktów w eliminacjach.
12. Miejsce przeprowadzenia eliminacji zostanie podane w późniejszym terminie. Każdy
z uczestników eliminacji rozwiązuje zestaw sześciu zadań w formie pisemnej. Czas
trwania eliminacji wynosi 90 min. Zakres materiału obowiązujący na eliminacjach do

finału stanowi tematyka wszystkich trzech spotkań etapu drugiego konkursu dla klas
VII SP.
13. Miejsce przeprowadzenia finału zostanie podane w późniejszym terminie. Każdy z
uczestników zawodów finałowych rozwiązuje zestaw sześciu zadań w formie
pisemnej. Czas trwania zawodów etapu wojewódzkiego wynosi 120 min.
14. Każdy uczestnik eliminacji oraz finału wojewódzkiego zobowiązany jest mieć ze sobą
legitymację szkolną.
15. Tytuł finalisty konkursu uzyskują uczniowie zakwalifikowani do etapu
wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia
w trzecim etapie konkursu. Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał
co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim. W
przypadku nieosiągnięcia przez uczestników konkursu wymaganego progu 90%
punktów możliwych do zdobycia, laureatami zostaje 10% uczestników etapu
wojewódzkiego, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie wojewódzkim konkursu.
W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent
uczestników może być odpowiednio zwiększony.
16. Finaliści oraz laureaci konkursu Liga Zadaniowa otrzymają zaświadczenie KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty na zasadach określonych w przepisach prawa.
Zaświadczenia te są ważne na terenie całego kraju.
17. Szczegółowe uprawnienia finalistów i laureatów określają obowiązujące przepisy
prawa, które zostały opisane w Rozdziale 14 Regulaminu ogólnego konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
w roku szkolnym 2020/2021.

Warunkiem zapisania ucznia kl. VI/VII do konkursu, jest
przesłanie poprzez classroom - do czwartku – 12.11.2020 r. do
godz. 15.00 zdjęcia wypełnionego i podpisanego przez rodzica
„Oświadczenia i karty zgłoszeniowej ucznia do konkursu Liga
Zadaniowa…”
Oryginał wypełnionego „Oświadczenia i karty zgłoszeniowej ucznia
do konkursu Liga Zadaniowa…” oddajemy w szkole podczas
pierwszego spotkania etapu rejonowego (Ci uczniowie, którzy będą brali
udział w etapie rejonowym).

