REGULAMIN LIGI MCF (matematyczno-chemiczno-fizycznej) 2019/2020
LIGA MCF jest konkursem organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii SkłodowskiejCurie w Wolsztynie
1. Cele konkursu:
- popularyzacja przedmiotów przyrodniczych wśród młodzieży,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań,
- doskonalenie umiejętności matematycznych, chemicznych i fizycznych,
- wyłonienie talentów matematycznych, chemicznych i fizycznych.
2. Adresatami konkursu są:
- uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej
3. Organizatorzy konkursu – nauczyciele LO w Wolsztynie (Jolanta Mała, Justyna Materna
i Jarosław Stańko).
Siedzibą konkursu jest
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
ul. Poniatowskiego 7
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384-34-04
W przypadku pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.
4. Informacje o konkursie
Konkurs składa się z trzech etapów:
A. Eliminacje szkolne –o terminie i sposobie eliminacji decyduje szkoła.
B. Etap międzyszkolny
Warunkiem udziału uczniów szkół podstawowych w tym etapie jest dostarczenie
najpóźniej do 22 stycznia 2020r. przez macierzystą szkołę ucznia wypełnionych i podpisanych przez
uczestników, opiekuna prawnego uczestnika, nauczyciela - koordynatora szkolnego konkursu
i dyrektora szkoły indywidualnych zgłoszeń uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych
(załącznik). Można dostarczyć wersję papierową lub elektroniczną na adres e-mail LO w Wolsztynie
liceum@wolsztyn.com.pl lub jolanta.mala@liceum-wolsztyn.edu.pl. Prosimy o wyraźne wypełnienie
zgłoszeń, zwłaszcza nazwisk uczniów.
Każdą szkołę liczącą do 100 uczniów może reprezentować najwyżej 5 osób, a w przypadku większej
liczby uczniów do 8.
Etap międzyszkolny odbędzie się 12 lutego 2020r. o godz. 8.00 w każdej ze zgłoszonych szkół.
Dostarczone zostaną Państwu w zamkniętych kopertach arkusze zadań - jeden arkusz dla każdego
ucznia zawierający zadania z matematyki, chemii i fizyki. Arkusze będą zawierać 45 zadań

zamkniętych i jedno otwarte. Czas pracy z arkuszem wynosi 90 minut. Koperta z zadaniami musi
zostać otwarta dopiero na Sali w obecności uczestników konkursu. Prace uczniów muszą zostać
spakowane w sali konkursowej bezpośrednio po konkursie w obecności uczestników i dostarczone
do LO w Wolsztynie. Spośród uczestników Etapu Międzyszkolnego zostaną wyłonieni finaliści,
którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu.
C. Finał Konkursu odbędzie się 14 marca 2020r. o godz. 8.30 w LO w Wolsztynie. Polegać on
będzie na rozwiązaniu zadań z matematyki i chemii w ciągu 90 minut. W arkuszu znajdą się zadania
zarówno zamknięte, jak i otwarte. Po konkursie uczestnicy wezmą udział w przygotowanych dla nich
zajęciach. Tego samego dnia nastąpi zakończenie konkursu i wręczenie nagród.
Informacje ogólne
 LIGA MCF jest konkursem indywidualnym,
 Uczniowie mogą korzystać podczas konkursu z przyborów do pisania, przyrządów
geometrycznych, kalkulatora prostego, kartek do pisania na brudno, których nie dołącza się do
rozwiązanego arkusza;
 Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania testowe oraz otwarte z matematyki, chemii i fizyki
z zakresu materiału szkoły podstawowej z tych przedmiotów w łącznym czasie 90 minut
w zarówno w Etapie Międzyszkolnym jak i podczas Finału Konkursu;
 Praca uczniów musi być samodzielna. Jeśli komisja podczas sprawdzania pracy uzna, że są
podstawy sądzić, że praca nie jest samodzielna uczestnik konkursu nie bierze udziału w dalszej
części konkursu, a jego praca zostaje zdyskwalifikowana;
 Do Finału Konkursu zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę
punktów w Etapie Międzyszkolnym;
 Uczestnicy Etapu Finałowego, przychodzą na zawody z nauczycielem, który wchodzi w skład
komisji nadzorującej przebieg konkursu;
5. Wyniki końcowe:
O końcowej klasyfikacji decyduje suma punktów z Eliminacji Międzyszkolnych i Finału Konkursu.
W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje wynik Finału, a jeśli i on jest taki sam
uczniowie zdobywają to samo miejsce.
6. Nagrody:
Za trzy pierwsze miejsca uczniowie oraz szkoły otrzymują dyplomy i drobne upominki. Każdy
uczestnik etapu finałowego otrzymuje dyplom, który potwierdza jego osiągnięcia.
Kontakt:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Poniatowskiego 7
64-200 Wolsztyn
tel./fax. 68 384-34-05; 68 384-34-04 ; tel. 609 702 550
e-mail : liceum@wolsztyn.com.pl
lub
Jolanta Mała e-mail: jolanta.mala@liceum-wolsztyn.edu.pl
tel. 609 702 247

