Regulamin konkursu Mini Akademii Matematyki 2016/2017
Organizatorem konkursu MiNI Akademii Matematyki 2016/2017, zwanego dalej Konkursem, jest
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Konkurs adresowany jest do uczniów biorących udział w zajęciach Mini Akademii Matematyki
oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie uczestnicząc w takich zajęciach .
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu w roku akademickim 2016/17 czuwać będzie Komisja
Konkursu w składzie: dr Barbara Roszkowska-Lech, dr Krzysztof Bryś.

Przebieg Konkursu dla uczniów
1) Obowiązują następujące zasady przyznawania punktów uczestnikom zajęć Mini Akademii
i)

Liczba punktów za uczestnictwo w warsztatach otrzymanych przez ucznia zależy od liczby
zajęć warsztatowych w których uczestniczył potwierdzając obecność własnym podpisem.
I tak
● Jedne zajęcia 1 punkt
● Dwa zajęcia 2 punkty
● Trzy zajęcia 4 punkty
● Cztery zajęcia 6 punktów
● Pięć zajęć 10 punktów
● Sześć zajęć 14 punktów
● Siedem zajęć 19 punktów
● Osiem zajęć 24 punkty
ii) Uczeń otrzymuje 6 punktów za każde poprawnie rozwiązanie zadania związanego w
tematyką wykładów umieszczonego po zajęciach na naszym profilu na facebooku
https://pl-pl.facebook.com/MiNIAkademiaMatematyki
oraz
na
stronie
www.akademia.mini.pw.edu.pl. Zadania na profilu i na stronie będą pojawiały się w
poniedziałek po sobotnich zajęciach MiNi Akademii. Rozwiązania można zamieszczać na
facebooku (po ukazaniu się poprawnego rozwiązania na portalu punkty kolejnym
uczestnikom nie będą przyznawane) lub wysyłać na adres miniliga@mini.pw.edu.pl
2) Aktualna liczba punktów zgromadzonych przez poszczególnych uczestników Konkursu będzie
umieszczona na stronie www.akademia.mini.pw.edu.pl. (począwszy od 4 zajęć)
3) Warunkiem koniecznym przyznania punktów jest umieszczenie przez ucznia poprawnej
informacji o szkole, do której uczęszcza na liście obecności oraz w profilu uczestnika zajęć Mini
Akademii.
4) Ostateczną listą rankingową będzie lista zawierająca wszystkie zdobyte punkty
przez poszczególne uczestników i zostanie zamieszczona po ostatnich zajęciach MiNI Akademii
Matematyki w roku akademickim 2016/17. Publikowane będą wyniki
60 najlepszych
uczestników.
5) Spośród najbardziej aktywnych uczestników komisja konkursowa wybierze uczniów którym
przyzna tytuły Laureata i wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody
ufundowane przez sponsorów.

Przebieg Konkursu dla szkól
1) Obowiązują następujące zasady przyznawania punktów szkołom w Konkursie:
i) szkoła otrzymuje punkty uzyskane przez tych uczniów szkoły - uczestników zajęć Mini
Akademii Matematyki, którzy w profilu uczestnika umieścili poprawnie nazwę szkoły.
ii) szkoła otrzymuje po 10 punktów za każdego ucznia tej szkoły, który uzyska status
półfinalisty w XVIII edycji Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich
–
Matematyka.
Regulamin
tego
konkursu
można
znaleźć
na
stronie
www.konkurs.mini.pw.edu.pl.
iii) szkoła otrzymuje po 15 punktów za każdego ucznia tej szkoły, który uzyska status finalisty
w XVIII edycji Powszechnego Konkursu Internetowego dla uczniów szkół średnich –
Matematyka.
2) Aktualna liczba punktów zgromadzonych przez poszczególne szkoły w Konkursie będzie
umieszczona na stronie www.akademia.mini.pw.edu.pl. (począwszy od 4 zajęć)
3) Ostateczną listą rankingową będzie lista zawierająca wszystkie zdobyte punkty
przez poszczególne szkoły i zostanie zamieszczona po ostatnich zajęciach MiNI Akademii
Matematyki w roku akademickim 2016/17. Publikowane będą wyniki 25 szkół.
4) Szkoła, której uczniowie zdobędą łącznie w ostatecznej liście rankingowej największą liczbę
punktów otrzyma wyróżnienie w postaci tytułu „Szkoła MiNI Akademii Matematyki 2016/2017”.
Nagrodzonej szkole zostanie zaproponowane wygłoszenie przez wykładowcę MiNI Akademii
Matematyki wybranego wykładu. Wykład odbędzie się w siedzibie szkoły lub w gmachu Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w zależności od decyzji szkoły.
W przypadkach, których nie reguluje powyższy Regulamin decyzję podejmować będzie Komisja
Konkursu.

