
 

 Правила польсько-української міжшкільної ліги 

завдань ПУЛЗ 
 

1. Польсько-українську міжшкільну лігу завдань організовує Початкова школа 

№67 з відділеннями двомовними та спортивними ім. Яцека Куроня та 

Червоноградська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №7 в Соснівці. 

 

2. Метою ПУЛЗ є популяризація математики серед учнів обох шкіл, а також 

виявлення талановитих у математиці. 

 

3. Конкурси проводить комісія у складі: 

 

Голова: 

 

Кінга Кольчинська-Пшибичень 

 

Члени:  

 

1. Надія Пастухова 

2. Ліліана Цінцірук 

3. Оксана Романчук 

 

4. Конкурс скерований для учнів Початкової школи №67 з відділеннями 

двомовними та спортивними ім. Яцека Куроня та Червоноградської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №7 у Соснівці віком до 16 років. 

 

5. Учасником конкурсу стає кожен учень, який виконує умови пункту 4, який 

надішле розв’язане щонайменше одне завдання із запропонованих. 

 

6. Учасники ПУЛЗ розв’язують завдання самостійно. 

 

7. Голова керує роботою комісії ПУЛЗ. 

 

8. Учасник ПУЛЗ ознайомлюється з даними правилами та приймає їх. 

 

9. Вся актуальна інформація про ПУЛЗ, включаючи зміст правил, завдань, а 

також рейтинг учасників будуть по мірі публікуватися на інтернетсторінці 

ПУЛЗ. 

 

10. Комісія ПУЛЗ готує завдання двома мовами, які діляться на два етапи. 

Перший етап буде надруковано на сторінці ПУЛЗ у лютому, другий – у квітні 

поточного шкільного року. 



11. Термін надсилання виконаних завдань ліги з першого туру до 10 березня, з 

другого – до 6 травня. 

 

12. Розв’язані завдання мають бути збережені у будь-якій програмі, що містить 

математичні символи, а потім перетворені в pdf та надіслані у даному форматі 

на наступну електронну адресу Комісії ПУЛЗ: 

pulz1@o2.pl 

Кожне надіслане завдання повинно містити ім’я та прізвище учасника, а також 

назву школи та класу, який відвідує. 

 

13. Розв’язані завдання оцінюються Комісією ПУЛЗ. За розв’язані завдання 

учасник може отримати одну з наступних оцінок: 

 

 0 – 2 балів за нерозв’язане завдання, залежно від виконаної дії. 

 4 або 5 балів за завдання, розв’язане наполовину, або розв’язане із 

значною кількістю помилок, що не відповідає вищій оцінці. 

 8 або 9 балів за вірно розв’язане завдання з незначними помилками. 

 10 балів за роботу без помилок в тому числі з точки зору граматики 

(мови) та математики (практичний розв’язок без помилок і оптимально 

за обсягом). 

 

 

14.  Єдиним критерієм рейтингу учасників є сума набраних балів. 

 

15. У спірних питаннях, пов’язаних з оцінюванням виконаних завдань, право 

голосу має Комісія ПУЛЗ. 

 

16. Завдання повинні бути розв’язані самостійно. Усі підозрілі роботи будуть 

анульовані, а їх автори поінформовані. В особливих випадках Комісія ПУЛЗ 

може декваліфікувати учасників. 

 

17. Проводитиметься рейтинг учасників, який оновлюватиметься максимально 

через 30 днів з моменту надсилання розв’язків кожного туру. Учасники 

виражають згоду, що їхні персональні дані (ім’я, прізвище, клас, школа) та 

отриманий результат балів будуть опубліковані в рейтингу, що подається на 

інтернетсторінці ПУЛЗ. 

 

18. Вирішенням справ, що непередбачені цими правилами, займається Комісія 

ПУЛЗ. 

 

19. Рішення Комісії ПУЛЗ є остаточні та оскарженню не підлягають. 

 

20. Для переможців передбачаються винагороди. 

 


