Regulamin szkolnego konkursu
„Mistrz Logicznego Myślenia”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim.
2. Organizatorem konkursu jest pani Kamila Maciejewska (nauczyciel matematyki).
3. Konkurs ma na celu:
 Popularyzację łamigłówek logicznych (sudoku, krzyżówki liczbowe, zadania
logiczne, gra logiczna „Club 2%”) wśród młodzieży gimnazjalnej,
 Rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków
pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
Zadowolenie z osiągniętego sukcesu jakim jest samodzielne rozwiązanie łamigłówki
może zachęcić uczniów do ćwiczenia, poszukiwania rozwiązań innych problemów
logicznych, matematycznych czy technicznych. Pozwoli uwierzyć we własne
możliwości.
4. Konkurs będzie składał się z czterech etapów
 Etap I (Mistrz Sudoku) – Etap ten przeprowadzony zostanie w październiku
2013 roku. Uczestnicy dostaną do uzupełnienia diagramy sudoku o
zróżnicowanym poziomie. Uczestnik konkursu, który zdobędzie najwięcej
punktów uzyska tytuł Mistrza Sudoku.
 Etap II (Mistrz Krzyżówki Liczbowej) – Etap ten przeprowadzony zostanie w
styczniu 2014 roku. Uczestnicy rozwiązywać będą krzyżówki liczbowe o
zróżnicowanym poziomie. Najlepszy uczestnik tego etapu otrzyma tytuł
Mistrza Krzyżówki Liczbowej.
 Etap III (Mistrz Zadania Logicznego) – Etap trzeci przeprowadzony zostanie w
marcu 2014 roku. Uczestnicy dostana do rozwiązania zadania logiczne o
zróżnicowanym poziomie trudności. Osoba, która uzyska największa liczbę
punktów w tym etapie uzyska tytuł Mistrza Zadania Logicznego.
 Etap IV (Mistrz Gry „Club 2%”) – Etap ten odbędzie się w maju 2014 roku i
będzie ostatnim etapem konkursu. Uczestnicy rozwiązywać będą zadania
logiczne zaczerpnięte z gry edukacyjnej „Club 2%”. Osoba, która uzyska
najwięcej punktów w tym etapie będzie Mistrzem Gry „Club 2%”.

5. Każdy z czterech etapów konkursu trwał będzie 60 minut.
6. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w każdym etapie to 100 punktów.

7. Tytuł Mistrza Logicznego Myślenia otrzyma osoba, która w czterech etapach konkursu
zgromadzi w sumie największa liczbę punktów.
8. Nagrody:
 Mistrz Logicznego Myślenia: dyplom, nagroda rzeczowa, podwyższenie oceny
rocznej z matematyki o jeden stopień,
 Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach od 2 do 5: dyplom, nagroda rzeczowa
 Laureaci poszczególnych etapów: dyplom, nagroda rzeczowa
 Osoby na miejscach 2 i 3 w poszczególnych etapach: dyplom, upominek
 Wszyscy uczestnicy konkursu: dyplomy uczestnika.
9. Sponsorzy: (organizator konkursu jest w trakcie rozmów mających na celu pozyskanie
sponsorów)

