
   
 

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego 
konkursu “Matematyczne Pojedynki” 

1. Zasady ogólne 
 
a. Celem Ogólnopolskiego konkursu „Matematyczne pojedynki” jest wzrost 

zainteresowania matematyką i umożliwienie utrzymania kontaktu z Królową 
Nauk wśród uczniów szkół średnich, studentów szkół wyższych oraz dorosłych 
pasjonatów matematyki, a także wyłonienie osób najbardziej uzdolnionych. 

b. Ogólnopolski konkurs „Matematyczne pojedynki”, zwany dalej Konkursem, 
przeprowadzany jest przez Koło Naukowe Matematyki zwane dalej KNM przy 
współpracy z pracownikami Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, 
zwanego dalej Wydziałem. 

c. Konkurs składa się z trzech etapów. 
d. Konkurs jest wydarzeniem dwudniowym i odbędzie się 21 i 22 listopada 2020 

roku w formie zdalnej. 
 

2. Organizacja Komisji Konkursowej i Zadaniowej 
 
a. Organizacją Konkursu zajmie się Komisja Konkursowa i Komisja Zadaniowa. 
b. Skład Komisji Konkursowej ustalany jest przez Zarząd KNM. 
c. Pracę Komisji Konkursowej nadzoruje Przewodniczący wybrany przez Zarząd 

KNM. 
d. Komisja Konkursowa powołuje Komisję Zadaniową, a także jej 

Przewodniczącego. 
e. Komisja Zadaniowa przygotowuje zadania na Konkurs. 
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f. Członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie Komisji Zadaniowej nie 
mogą być uczestnikami Konkursu. 

g. Zadania Komisji Konkursowej: 
i. udostępnienie treści zadań konkursowych za pośrednictwem portali 

społecznościowych i strony internetowej KNM. 
ii. udostępnienie statystyk dotyczących Konkursu za pośrednictwem 

portali społecznościowych, strony internetowej KNM i strony 
internetowej Wydziału. 

iii. udostępnienie listy uczestników wraz ze wskazaniem zajętych miejsc 
a w szczególności listy nagrodzonych laureatów za pośrednictwem 
portali społecznościowych, strony internetowej KNM i strony 
internetowej Wydziału.  

iv. weryfikacja podanych przez uczestnika danych osobowych. 
h. Obowiązki Komisji Konkursowej: 

i. ogłoszenie sprostowań do zadań, gdy ich treść jest niejasna lub 
nieprecyzyjna (w sposób uniemożliwiający rozwiązanie zadania), 

ii. przesłanie nagród laureatom drogą pocztową po zakończeniu 
Konkursu.  

i. Komisja Zadaniowa: 
i. jest jedynym organem mającym wpływ na treści zadań, 

ii. jest odpowiedzialna za sprawdzanie prac oraz sporządzenie (na 
podstawie wyników) listy rankingowej uczestników oraz drabinki 
turniejowej. 

j. Uchwały Komisji Konkursowej i Zadaniowej podejmowane są zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków odpowiedniej 
Komisji. W przypadkach spornych decydujący głos ma Przewodniczący 
Komisji. 

 

3. Organizacja i przebieg zawodów 
 
a. Konkurs trwa dwa dni, tj. 21 i 22 listopada 2020 roku. 
b. Konkurs składa się z trzech etapów – Eliminacji, Batalii oraz Pojedynków.  
c. Liczbę zadań każdego z etapów ustala Komisja Zadaniowa. Dokładna liczba 

jest ogłoszona najpóźniej w dniu Konkursu przed rozpoczęciem etapu. 
d. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji samodzielności uczestnika 

związanej z rozwiązaniem zadań. 
e. Najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem konkursu (tj. 14 listopada) na stronie 

internetowej KNM zostanie umieszczona Baza Symboli. Będzie to arkusz 
zawierający sposób oznaczenia symboli matematycznych , który pozwoli 
Organizatorowi na jednoznaczne zrozumienie odpowiedzi. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia odpowiedzi, w przypadku gdy będzie 
ona niezrozumiała.  

f. Przebieg Eliminacji: 
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i. Zadania są podzielone na 4 arkusze zabezpieczone hasłem. 
ii. Na rozwiązanie każdego arkusza uczestnicy mają 15 minut, dalej 

nazywane krokiem czasowym. 
iii. Hasło do arkusza jest podawane na początku czasu przeznaczonego 

na jego rozwiązanie. 
iv. Rozwiązania zadań uczestnicy wysyłają poprzez ankietę Google. Link 

do ankiety umieszczony jest w arkuszu zadań. 
v. Istnieje możliwość kilkakrotnego wysyłania jednego arkusza 

odpowiedzi, natomiast tylko pierwsza odpowiedź do danego zadania 
jest brana pod uwagę. 

g. Po zakończeniu Eliminacji Komisja Zadaniowa sprawdza rozwiązania zadań 
Eliminacyjnych i ustala listę rankingową, będącą podstawą kwalifikacji 
uczestników do drugiego etapu Konkursu. Lista rankingowa ustalana jest 
według następujących kryteriów: 

i. Liczba poprawnie rozwiązanych zadań (malejąco). 
ii. Suma skalowanych małych punktów za zadania, czyli (1-0,1*n)/r, gdzie 

n to liczba kroków czasowych, które minęły od udostępnienia hasła, 
do podania odpowiedzi do tego zadania, r to liczba uczestników, 
którzy podali poprawną odpowiedź do tego zadania do tego kroku 
czasowego (malejąco). 

h. W szczególnych przypadkach Komisja Konkursowa może przeprowadzić 
dogrywkę pomiędzy niektórymi uczestnikami w celu ustalenia listy 
uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu Konkursu. Zasady 
dogrywki ustalone zostaną przez Komisję Konkursową. 

i. Do Batalii Komisja Zadaniowa kwalifikuje co najwyżej 32 uczestników. 
j. Przebieg Batalii: 

i. Batalia składa się z pięciu rund. Czas każdej z rund jest taki sam, a 
pomiędzy nimi uwzględnione są przerwy. 

ii. Czas trwania rund oraz przerw jest ustalony przez Komisję 
Konkursową i ogłoszony najpóźniej w dniu Konkursu przed 
rozpoczęciem danego etapu. 

iii. Przed rozpoczęciem rundy uczestnicy otrzymują arkusz zadań 
zabezpieczony hasłem. 

iv. Hasło do arkusza jest podawane na początku czasu przeznaczonego 
na jego rozwiązanie. 

v. Rozwiązania zadań uczestnicy wysyłają poprzez ankietę Google - 
arkusza odpowiedzi, do której link zamieszczony jest w arkuszu zadań. 

vi. Istnieje możliwość kilkakrotnego wysyłania jednego arkusza 
odpowiedzi, natomiast tylko pierwsza odpowiedź do danego zadania 
jest brana pod uwagę. 

k. Po zakończeniu każdej rundy Komisja Zadaniowa sprawdza rozwiązania 
zadań i na ich podstawie ustala listy rankingowe (po jednej na górną i dolną 
drabinkę), będącą podstawą do kwalifikacji uczestników do kolejnej rundy 
Batalii. Listy rankingowe ustalane są według następujących kryteriów: 
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i. Suma małych punktów wyliczonych w taki sposób, że za zadanie 
rozwiązane poprawnie przez k uczestników przyznaje się 1/k punktu 
(malejąco). 

ii. Liczba poprawnie rozwiązanych zadań (rosnąco). 
iii. Czas przesłania ostatniego arkusza (rosnąco). 

l. Osoby znajdujące się w górnej połowie danej listy rankingowej są 
zwycięzcami rundy, pozostałe osoby są przegranymi. 

m. Zwycięzca rundy przechodzi do następnej rundy. Osoba przegrana w rundzie 
spada do dolnej drabinki, która wciąż daje szansę na zajęcie trzeciego miejsca 
w konkursie. Osoba, która przegra w rundzie należącej do dolnej drabinki, 
kończy swój udział w konkursie. 

n. Do etapu Pojedynków Komisja Zadaniowa kwalifikuje 8 najlepszych 
uczestników. 

o. Przebieg Pojedynków: 
i. Pojedynki składają się z rund rozgrywanych w charakterze serii 

Pojedynków jeden na jednego.  
ii. Pojedynek składa się z maksymalnie 7 zadań lub zagadek. Czas na ich 

rozwiązanie wynosi 15 minut. 
iii. Każdy Pojedynek jest nadzorowany przez co najmniej jednego 

Sędziego Pojedynku, zwanego dalej Sędzią. Sędzia jest członkiem 
Komisji Konkursowej. 

iv. Sędzia decyduje o poprawności rozwiązania, przydziela punkty za 
rozwiązanie i nadzoruje Pojedynek. 

v. W dowolnym momencie Pojedynku uczestnik może podać 
odpowiedź do dowolnego z nierozwiązanych poprawnie zadań. Jeśli 
odpowiedź jest prawidłowa, zgłaszający otrzymuje 1 punkt za to 
zadanie i jego przeciwnik nie może już udzielić na nie odpowiedzi. W 
przypadku udzielenia odpowiedzi błędnej, osoba zgłaszająca 
rozwiązanie nie może ponowić swojej próby w obrębie tego zadania, 
natomiast rywal wciąż może podać odpowiedź na to zadanie w 
dowolnym momencie trwania Pojedynku. 

vi. Zwycięzcą Pojedynku zostaje osoba, która w ciągu 15 minut jego 
trwania uzyska więcej punktów 

vii. Zawodnik, który zdobędzie 4 punkty w trakcie trwania Pojedynku, 
zostaje automatycznie zwycięzcą Pojedynku i Pojedynek zostaje 
zakończony. 

p. W przypadku remisu, po zakończeniu Pojedynku następuje dogrywka, 
składająca się z jednego zadania i trwająca maksymalnie 5 minut. Osoba, 
która rozwiąże je poprawnie jako pierwsza, zostaje zwycięzcą Pojedynku. W 
przypadku braku odpowiedzi po 5 minutach z obu stron zwycięzcę Pojedynku 
wyłania druga dogrywka, przeprowadzona na zasadach ustalonych przez 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

q. Każdy może kontaktować się z Sędzią lub z Przewodniczącym Komisji 
Zadaniowej w celu wyjaśnienia wątpliwości. Ostateczną decyzję podejmuje 
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Przewodniczący Komisji Konkursowej. Po jej ogłoszeniu wyniki są ostateczne i 
nie mogą ulec zmianie. 

r. Lista laureatów zostanie udostępniona w mediach społecznościowych KNM, 
na stronie KNM oraz na stronie Wydziału w czasie nieprzekraczającym dwóch 
tygodni po zakończeniu Konkursu. 
 

4. Wymagania sprzętowe 
 
a. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przy wykorzystaniu 

platformy Zoom. W przypadku problemów technicznych spowodowanych 
brakiem działania platformy Przewodniczący Komisji Konkursowej wskaże 
inną platformę. 

b. W czasie trwania konkursu do wysyłania zadań sugerowane jest używanie 
komputera lub laptopa, natomiast odradza się wykorzystanie urządzeń 
mobilnych (np. telefonów komórkowych lub tabletów). 

c. Komisja Konkursowa nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności 
związane z problemami technicznymi (np. słabe łącze internetowe 
Organizatora i/lub Uczestnika). 
 

5. Postanowienia końcowe 
 
a. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje 

Komisja Konkursowa. 
b. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym do realizacji procesu organizacji Konkursu 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 
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