
Regulamin Polsko-
Ukraińskiej 
Międzyszkolnej 
Matematycznej Ligi 
Zadaniowej PULZ 

1. Polsko-Ukraińską Międzyszkolną Matematyczną Ligę Zadaniową 

organizuje Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Sportowymi im. Jacka Kuronia oraz Czerwonogradzka 

Ogólnokształcąca Szkoła I-III st. Nr 7 w Sosnówce . 

2.  Celem PULZ jest popularyzowanie  matematyki wśród uczniów 

obu szkół oraz wyłanianie osób utalentowanych matematycznie. 

3. Zawody przeprowadza Komisja PULZ w składzie: 

Przewodniczący: 

                     Kinga Kolczyńska-Przybycień 

Członkowie:  

1. Пастухова Надія Володимирівна,  

2. Цінцірук Ліліана Богданівна, 

3. Романчук Оксана Іванівна 

 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia oraz 

Czerwonogradzkiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III st. Nr 7 w 

Sosnówce w wieku do 16 lat. 

5. Uczestnikiem konkursu zostaje każdy uczeń spełniający warunki 

punktu 4  , który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego z ligowych 

zadań. 

6.Uczestnicy PULZ rozwiązują samodzielnie zadania. 

7. Przewodniczący kieruje pracami Komisji PULZ. 

8.Uczestnik PULZ zapoznaje się z niniejszym regulaminem i 

akceptuje go. 



9. Wszystkie aktualne informacje o PULZ, w tym treść niniejszego 

regulaminu, treści zadań, oraz ranking zawodników będą na bieżąco 

publikowane na stronie internetowej PULZ. 

10. Komisja PULZ przygotowuje zadania ligowe w obu językach, 

podzielone na dwa zestawy. Pierwszy zestaw opublikowany zostanie 

na stronie internetowej PULZ w lutym, drugi w kwietniu aktualnego 

roku szkolnego,  

11. Termin przesyłania rozwiązań zadań ligowych z pierwszego 

zestawu mija 10 marca, z drugiego zestawu  6 maja. 

12. Rozwiązania zadań należy zapisywać w dowolnym programie 

zawierającym niezbędne do zapisu symbole matematyczne  a 

następnie wygenerować pdf i przysłać w tym formacie na 

następujący adres mailowy Komisji PULZ: 

pulz1@o2.pl 

 Każde przysłane rozwiązanie powinno zawierać  imię i nazwisko 

uczestnika oraz nazwę szkoły i oddziału, do którego aktualnie 

uczęszcza. 

13. Rozwiązania zadań oceniane są przez Komisję PULZ. Za 

rozwiązanie zadania uczestnik może otrzymać jedną z następujących 

ocen: 

 0 - 2 punktów za zadanie nierozwiązane, w zależności od 

uzyskanego postępu. 

 4 lub 5 punktów za zadanie połowicznie rozwiązane, lub 

rozwiązane, ale z tak wielką liczbą błędów, że nie można 

przyznać wyższej oceny. 

 8 lub 9 punktów za zadanie poprawnie rozwiązane, 

ewentualnie z mało istotnymi usterkami. 

 10 punktów za pracę perfekcyjną zarówno pod względem 

redakcyjnym (język), jak i matematycznym (rozwiązanie 

praktycznie bezbłędne i optymalnie długie). 

14. Jedynym kryterium kolejności zawodników jest suma 

uzyskanych punktów. 

15.  W kwestiach spornych związanych z oceną rozwiązania 

decydujący głos ma Komisja PULZ. 



16. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Wszystkie prace 

jednobrzmiące zostaną unieważnione, a ich autorzy będą o tym 

poinformowani. W skrajnych przypadkach Komisja PULZ może 

zdyskwalifikować zawodników. 

17.  Prowadzony będzie ranking zawodników, uaktualniany po 

maksymalnie 30 dniach po upływie terminu nadsyłania rozwiązań 

każdego z zestawów. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by ich dane 

personalne (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz uzyskany wynik 

punktowy zostały umieszczone w rankingu prowadzonym na stronie 

internetowej PULZ. 

18. Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 

podejmuje Komisja PULZ. 

19. Decyzje Komisji PULZ są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

20. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

 

                              


