REGULAMIN XX TURNIEJU MATEMATYCZNEGO
o PUCHAR DYREKTORA I LO im. St. Dubois w Koszalinie
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Dubois w Koszalinie oraz uczniowie i absolwenci I LO – członkowie
szkolnego koła matematycznego.

2. Cel konkursu.
Popularyzowanie matematyki wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w regionie, województwie, kraju.

3. Forma konkursu.
Turniej, w którym biorą udział uczniowie gimnazjów składa się z jednego etapu: finału
w I LO w Koszalinie (20 zadań zamkniętych – test wielokrotnego wyboru i 3 otwarte).
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają rozwiązać możliwie najwięcej zadań etapu
wysyłkowego i przesłać pocztą lub przynieść swoje rozwiązania do I LO w Koszalinie do
24 marca 2017. Finaliści w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, w ramach finału,
rozwiązują 5 zadań otwartych.

4. Finał.
Finał XX Turnieju Matematycznego odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w auli
I LO w Koszalinie o godz. 11:00.
5. Nagrody.
Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymują laureaci pierwszych pięciu miejsc w dwóch
kategoriach: gimnazjum oraz liceum klasa I – II. Puchar ufundowany przez Dyrektora
I LO im. St. Dubois otrzymują uczniowie, którzy w poszczególnych kategoriach zdobędą
największą liczbę punktów.
W kategorii gimnazjum tytuł laureata otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą miejsca od
1 do 10 włącznie. Tytuł finalisty uzyskają gimnazjaliści, którzy uplasują się na
miejscach od 11 do 20 lub zdobędą minimum 70% ogólnej punktacji. Nagrodą za tytuły
laureata i finalisty są także nagrody książkowe oraz dodatkowa punktacja wliczana przy
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.
6. Termin zgłoszenia – 31 marca 2017 roku
Zgłoszenia przyjmujemy w formie pisemnej z pieczątką gimnazjum.
Druk zgłoszenia w załączniku lub na www.liceumdubois.pl
Zgłoszenia można złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą pod adres:
I LO im. St. Dubois
75-070 Koszalin
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
z dopiskiem „Turniej Matematyczny”
Można też przesłać skan zgłoszenia pod adres: sekretarz@liceumdubois.pl

Serdecznie zapraszamy !!!

