
 

 
 

 

REGULAMIN 

8. MISTRZOSTWA W GRACH MATEMATYCZNYCH I LOGICZNYCH 
LOGINUS-8 

I.  Informacje ogólne 

1. Organizatorem Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych LOGINUS-8, zwanych dalej 
Konkursem jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu wraz z Uczniowskim Klubem  
Sportowym “LIDER”. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. 

2. Głównym celem Konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia logicznego wśród wszystkich 
uczniów na pierwszych dwóch etapach edukacyjnych.  

3. Zawodnicy startują w jednej z trzech kategorii wiekowych:  
• K1 - uczniowie klasy III SP  
• K2 - uczniowie klasy IV SP  
• K3 - uczniowie klas V-VI SP  

4. Do zadań Organizatora należy:  
− przygotowanie zadań konkursowych,  
− zamieszczanie informacji o Konkursie na szkolnej witrynie internetowej www.sp6zamosc.pl,  
− rejestracja szkół uczestniczących w Konkursie,  
− dostarczenie zadań konkursowych do szkół uczestników Konkursu,  
− gromadzenie wyników Konkursu,  
− zamieszczenie wyników Konkursu na szkolnej witrynie internetowej,  
− opracowanie wyników Konkursu, 
− ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 

5. Zadania mają charakter matematyczno-logiczny. 
6. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika 

Konkursu w swojej szkole. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Liczba zadań jest różna dla 
poszczególnych kategorii wiekowych. Konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. Podsumowanie 
nastąpi 24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Uczestnictwo w Konkursie jest 
bezpłatne. 

II.  Konkurs 

1. Konkurs składa się z jednego etapu: jeden etap w każdej szkole zgłoszonej do Konkursu tego 
samego dnia o godz. 10.00. 

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 18 marca 2015 r. na Karcie Zgłoszenia na adres  
e-mail: sp6zam@wp.pl. Wątpliwości i pytania należy kierować na adres e-mail: sp6zam@wp.pl 
lub do pań: Doroty Zwolan 667751317, Sylwii Koc 660410115. 

3. Dla każdej grupy wiekowej Konkurs trwa 45 minut i składa się z pytań podzielonych na trzy 
grupy, ze względu na stopień trudności. 

4. Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób: 
dla kategorii K1 uczniowie klas III  (uczniowie rozwiązują 9 zadań): 
na starcie uczeń otrzymuje 9 punktów,  
za poprawną odpowiedź 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  
za brak odpowiedzi 0 pkt,  
za błędną odpowiedź -0,75, -1 lub -1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  



 

maksymalna liczba punktów to 45.  
 
dla kategorii K2 uczniowie klas IV  (uczniowie rozwiązują 12 zadań): 
na starcie uczeń otrzymuje 12 punktów,  
za poprawną odpowiedź 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  
za brak odpowiedzi 0 pkt,  
za błędną odpowiedź -0,75, -1 lub -1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  
maksymalna liczba punktów to 60. 
dla kategorii K3 uczniowie klas V-VI  (uczniowie rozwiązują 15 zadań): 
na starcie uczeń otrzymuje 15 punktów,  
za poprawną odpowiedź 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  
za brak odpowiedzi 0 pkt,  
za błędną odpowiedź -0,75, -1 lub -1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,  
maksymalna liczba punktów to 75. 

5. Wraz z zestawem zadań uczniowie otrzymują Kartę Odpowiedzi, gdzie w odpowiednio 
zaznaczonych miejscach wpisują otrzymane wyniki liczbowe, wypełniają tabelki lub wykonują 
rysunki, nie dokumentując sposobu rozwiązania. 

6. Pytania konkursowe opracowuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli szkoły 
organizującej Konkurs. 

7. Konkurs przeprowadzają nauczyciele w szkole zgłoszonej do Konkursu. We wtorek 26 kwietnia 
2016 roku o godz. 10.00 w każdej szkole nauczyciel organizujący Konkurs przeprowadza test. 
Zadania zostaną przekazane w wersji papierowej do sekretariatu danej szkoły 25 kwietnia 
2016r. (ilość prac będzie zgodna z ilością osób zgłoszonych do konkursu przez szkołę). 

8. Kodowanie prac uczniów: na załączonej liście do poszczególnych kategorii, wpisuje się 
(komputerowo) nazwiska i imiona uczestników oraz kod postaci od 01. Taki sam kod wpisuje 
uczeń na swoim teście. Nauczyciel przeprowadzający Konkurs w swojej szkole listy 
poszczególnych kategorii wkłada do zaklejonej koperty i wypełnia Protokół Konkursowy. 

9. Nauczyciel przeprowadzający Konkurs w swojej szkole w zamkniętej kopercie dostarcza: kopertę 
z listami uczestników, wszystkie (nie sprawdzone!) prace oraz wypełniony protokół do 
sekretariatu Organizatora: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5 w tym samym dniu, tj. 
26 kwietnia 2016 roku, do godz. 15.00. 

10. Wszystkie dostarczone prace są sprawdzane przez Komisję Konkursową. Po sprawdzeniu prac 
Komisja Konkursowa tworzy listę laureatów. 

11. Lista laureatów zostanie zamieszczona 12 maja 2016 r. na stronie internetowej Organizatora 
Konkursu www.sp6zamosc.pl. Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie. 

III.  Nagrody 

1. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora 24 maja 2016 r. 
2. Organizator ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego kryteria przydziału nagród 

w poszczególnych kategoriach. Laureaci Konkursu w każdej kategorii otrzymują dyplomy 
laureata oraz medale. 

3. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymują dyplom i statuetkę Mistrza w Grach Matematycznych 
i Logicznych. 

4. Dyplomami zostaną nagrodzeni opiekunowie uczestników, a także szkoły biorące udział 
w Konkursie. 

IV.  Postanowienia końcowe 

1. Wyniki konkursu przechowywane są przez Organizatora do dnia 24 czerwca 2016 roku.  
2. Organizator przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji tych uczniów, 

których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie. Organizator przedstawia 
nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja dyskwalifikacji 
uczniów.  

3. Wszystkie podane w tym regulaminie terminy mogą się zmienić, zainteresowani ewentualnych 
zmianach powiadomieni zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem. 



 

4. Szkoła zgłaszając się do konkursu akceptuje wszystkie zapisy regulaminu. 
5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 
6. Pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: sp6zam@wp.pl lub do pań: Doroty 

Zwolan 667751317, Sylwii Koc 660410115. 

V. Terminy konkursowe 

1. Zgłoszenie do konkursu - do 18 marca 2016 r.: przesłanie na e-mail: sp6zam@wp.pl Karty 
Zgłoszenia 

2. Dostarczenie prac konkursowych do sekretariatu szkoły - 25 kwietnia 2016 r. 
3. Test konkursowy - 26 kwietnia godz. 10.00. 
4. Przekazanie prac konkursowych wraz z protokołem w zamkniętych kopertach do sekretariatu 

Organizatora - 26 kwietnia do godz. 15.00. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5 
5. Wyniki Konkursu na stronie www.sp6zamosc.pl – 12 maja 2016 r. 
6. Podsumowanie Konkursu - 24 maja 2016 r. godz. 9.30, Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa! 


