
Regulamin „Ligi Szkoły Podstawowej 368” 

w ramach Programu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa” 

dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

  

CEL GŁÓWNY: 

Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 doskonalenie pracy szkoły w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie  

uzdolnionych, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach 

wyższego szczebla,  

 wyzwalanie twórczej postawy uczniów w poszukiwaniu odpowiednich metod pracy 

i sposobów rozwiązania problemu, 

 promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 

 

ADRESAT KONKURSU:  

Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne  

zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę,  

wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych  zadań 

problemowych. 

 

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

 „Liga Szkoły Podstawowej 368” odbywa się równolegle w dwóch obszarach 

tematycznych: 

Liga Szkoły Podstawowej 368 Humanistyczno-Lingwistyczna, 

Liga Szkoły Podstawowej 368 Nauk Ścisłych. 

 Konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych obejmują treści określone 

w podstawie programowej danego przedmiotu oraz treści poszerzające podstawę 

programową. 

 Liga Szkoły Podstawowej 368 humanistyczno-lingwistyczna obejmuje zadania 

z języka polskiego, historii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz 

plastyki. 

 Liga Szkoły Podstawowej 368 nauk ścisłych obejmuje zadania z geografii, 

matematyki, fizyki, biologii, chemii i informatyki. 



 W I półroczu (październik - grudzień 2017) równolegle dla uczestników ze szkoły 

podstawowej i uczestników z gimnazjum dostępne będą zadania w ramach ligi 

humanistyczno-lingwistycznej. 

 W II półroczu (luty – kwiecień 2018) równolegle dla uczestników ze szkoły 

podstawowej i uczestników z gimnazjum dostępne będą zadania w ramach ligi nauk 

ścisłych. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Do konkursów mogą przystąpić uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej 368 

w Warszawie i klas II i III Gimnazjum 164 w Warszawie. 

 Konkurs odbywa się oddzielnie dla poszczególnych etapów edukacyjnych.  

 Każdy uczeń może brać udział w konkursie z obu obszarów tematycznych. 

 Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.  

 Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników konkursów. 

 Uczniowie przystępujący do konkursu muszą pracować samodzielnie. Mogą korzystać 

z różnych źródeł informacji (słowniki, literatura fachowa, strony WWW).  

 W przypadku stwierdzenia niesamodzielności uczeń jest zdyskwalifikowany i nie 

może brać udziału w kolejnych etapach konkursu. 

 Uczeń przystępujący do rozwiązania każdego z zadań musi we własnym zakresie 

zorganizować niezbędne urządzenia techniczne (komputer z dostępem do Internetu 

oraz skaner lub urządzenie pozwalające przenieść pliki z rozwiązaniami zadań np. 

zdjęcie). 

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Nauczyciele nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

ani ich komentować w czasie trwania konkursu. 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 Konkurs trwa od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. 

 Raz w miesiącu są publikowane 3 zadania w ramach danego obszaru tematycznego. 

 Zadania są jednakowo punktowane (niezależnie od poziomu trudności).  

 Uczeń nie otrzymuje punktów ujemnych za błędnie rozwiązane zadania. 

 Uczeń, który przystępuje do konkursu, musi zarejestrować się na platformie 

edukacyjnej ligasp368.pl i wykonuje zadania w zaplanowanych przez siebie dniach 

miesiąca.  

 Od momentu otwarcia zadania uczeń ma określony czas na jego wykonanie.  

 Termin wykonania zadań upływa w ostatnim dniu każdego miesiąca. 

 Poprawność wykonania zadań sprawdzają Szkolne Komisje Konkursowe. 

 

 

 

http://ligasp368.pl/


 

TYTUŁ MISTRZA LIGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 368: 

 Tytuł Mistrza Ligi przyznaje się w obu obszarach tematycznych dla każdego z etapów 

edukacyjnych. 

 Otrzymują go uczniowie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum), którzy uzyskali 

największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników z wszystkich zadań 

opublikowanych w poszczególnych miesiącach w ramach jednego obszaru 

tematycznego. 

 Mistrz Ligi uzyskuje bieżącą ocenę celującą z jednego wybranego przez siebie 

przedmiotu z danego obszaru tematycznego. 

 Uczniowie, którzy zajmą 2. i 3. miejsce otrzymają odpowiednio 5+ i 5 z jednego 

wybranego przez siebie przedmiotu z danego obszaru tematycznego. 

 Rozstrzygnięcie Ligi Humanistyczno-Lingwistycznej odbędzie się w styczniu 2018 r. 

 Rozstrzygnięcie Ligi Nauk Ścisłych odbędzie się w maju 2018 r. 


