1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Zespół Przedmiotowy Matematyki przy Zespole Szkół im. Michała
Konarskiego w Warszawie.
2. Adresaci
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego
3. Cele konkursu
 Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
 Mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy
 Kształtowanie postawy „zdrowej rywalizacji”
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 Etap I
Polega na rozwiązaniu trzech plansz Sudoku ( 1 diagram łatwy, 2 diagram średnio
trudny, 3 diagram trudny), przy czym uczestnik konkursu nie ma obowiązku
uzupełnienia wszystkich pól diagramu
Od marca 2018 plansze będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w
gablocie przy sali 219
Plansze należy oddad do P. Mirosława Sobaoskiego, do 28 marca 2018 r. Po tym
terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
Oddana i podpisana plansza jest równoznaczna ze zgłoszeniem do udziału w
konkursie
 . Etap II
Drugi etap konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 8.55
w Sali 219
Etap ten przeprowadzony zostanie w obecności Komisji
Komisja zobowiązana jest do:
 czuwania nad prawidłowym przebiegiem finału
 rzetelnego sprawdzenia i oceny prac
 wyłonienia Laureatów
 sporządzenia protokółu z przebiegu Konkursu
W tej części Konkursu uczestnicy będą mieli do rozwiązania jedną planszę Sudoku
złożoną z trzech diagramów - 1 diagram łatwy, 2 diagram średnio trudny, 3 diagram
trudny

Czas przeznaczony na rozwiązanie diagramu łatwego -10 min.
Czas przeznaczony na rozwiązanie diagramu średnio trudnego -15 min
Czas przeznaczony na rozwiązanie diagramu trudnego -20 min
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie każdego z diagramów prace
zostaną odebrane.
Każdy z oddanych diagramów będzie oceniany według następującego algorytmu:

81 – liczba błędów – liczba pustych pól
Każdy z uczestników za wcześniejsze rozwiązanie diagramu uzyskuje punkty
dodatkowe – 2 punkty za każdą minutę, która pozostała do regulaminowego czasu
oddania diagramu.
Każdy uczestnik Konkursu pracuje samodzielnie.
Na ławce mogą znajdowad się tylko rzeczy niezbędne: ołówek, długopis, gumka do
ścierania, korektor
Nie wolno korzystad z żadnych podpowiedzi, telefonów komórkowych
Laureatami Konkursu zostają ci uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę
punktów.
Laureaci zostaną nagrodzeni oraz otrzymają tytuł

