
Regulamin Wielkopolskich Meczów Matematycznych

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorami Wielkopolskich Meczów 
Matematycznych (WMM) są: Poznańska Fundacja 
Matematyczna, Wydział Matematyki i Informatyki 
UAM i szkoły, które brały udział w I edycji  WMM.

2. Celem konkursu jest wsparcie uczniów 
w rozwijaniu umiejętności myślenia 
matematycznego, w szczególności poprawnego 
formułowania wniosków opartych na rozumowaniu 
matematycznym. Celem pośrednim jest rozwijanie 
umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów.

3. W rozgrywkach WMM biorą udział drużyny szkół
ponadgimnazjalnych. 

4. Udział w WMM jest bezpłatny.

5. Nauczyciele szkół uczestniczących w rozgrywkach
mogą przesyłać organizatorom propozycje zadań.

6. Organizatorzy udostępniają jurorom zadania 
i szkice rozwiązań najpóźniej trzy dni przed 
meczem, za pośrednictwem strony internetowej 
chronionej hasłem.

7. W każdym meczu biorą udział 10-osobowe 
drużyny. Skład drużyny może ulegać zmianie 
z meczu na mecz.

8. Regulamin przebiegu meczu jest opisany 
w odrębnym dokumencie.

II. PRZEBIEG ELIMINACJI (I RUNDA)
1. W eliminacjach mecze rozgrywane są w systemie 
grupowym. Każda grupa składa się z trzech drużyn. 

2. Szkoły, które podczas poprzedniej edycji WMM 
zajęły miejsca 1-3 są rozstawione, tzn. żadne dwie 
z nich nie są przydzielone do tej samej grupy. 
Pozostałe szkoły zostaną przydzielone do grup 
drogą losowania. 

3. 1. W eliminacjach (I rundzie) drużyny rywalizują 
na zasadzie „każdy z każdym”.
3.2. Mecze eliminacyjne są rozgrywane w szkołach 
w tym samym terminie ustalonym przez 
organizatorów. Odstępstwa od tej reguły wymagają 
zgody organizatorów. 
Wszystkie drużyny przygotowują rozwiązania do 
tego samego zestawu zadań.
3.3. Stroną organizacyjną meczów zajmują się 
uczestniczące w nich szkoły (plan imprez 
towarzyszących itp.). 

4. W skład jury na każdy mecz eliminacyjny 
wchodzą nauczyciele matematyki z obydwu szkół 
oraz ewentualny juror niezależny (np. student).  

5. Jury ma obowiązek przygotować protokół. 
Wzór dokumentu będzie udostępniony.

6.1. Drużyna, która wygrała mecz:
– otrzymuje 3 duże punkty, gdy różnica punktów 
w wyniku meczu jest większa niż 20,
– otrzymuje 2 duże punkty, gdy różnica punktów 
w wyniku meczu jest nie większa niż 20.

6.2. Drużyna, która przegrała mecz:
– otrzymuje 1 duży punkt, gdy różnica punktów 
w wyniku meczu jest nie większa niż 10,
– nie otrzymuje dużych punktów, gdy różnica 
punktów w wyniku meczu jest większa niż 10.
6.3. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują 
po 1 dużym punkcie.

7. O kolejności w grupie decydują kolejno kryteria:
– liczba dużych punktów;
– różnica między małymi punktami zdobytymi 
i straconymi (tj. punktami z wyników meczów);
–  liczba małych punktów zdobytych.
Jeśli powyższe kryteria nie pozwolą uszeregować  
części drużyn, to dla nich urządza się losowanie.

8. Do II rundy awansuje osiem zespołów:
– najlepszy zespół z każdej z grup;
– najlepsze dwa zespoły spośród zespołów, które 
zajęły drugie miejsca w grupach (kryteria z pkt. 7).

9. Sześć zespołów, które zajęły pierwsze miejsca 
w grupach porządkuje się w kolejności wg kryteriów
z pkt. 7 i przypisuje się im etykiety od 1 do 6.
Jeśli powyższe kryteria nie pozwolą uszeregować 
części drużyn, to urządza się dla nich losowanie.

10. Etykietę nr 7 przypisuje się lepszej z dwóch 
drużyn, które awansowały z drugiego miejsca.
W razie konieczności urządza się losowanie.

III. PRZEBIEG II RUNDY
1.1. Druga runda ma formę rywalizacji pucharowej. 
Będą rozegrane cztery ćwierćfinały, dwa półfinały 
i finał. Przegrany w meczu ćwierćfinałowym lub 
półfinałowym odpada z dalszej rywalizacji.
1.2. Mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe są 
rozgrywane w szkołach w tym samych terminach 
ustalonych przez organizatorów. 
Wszystkie drużyny przygotowują rozwiązania do 
tego samego zestawu zadań.
1.3. W skład jury na mecz ćwierćfinału i półfinału 
wchodzą nauczyciele matematyki z obydwu szkół 
oraz ewentualny juror niezależny (np. student).
1.4. Pary ćwierćfinałowe stanowią drużyny 1-8, 2-7, 
3-6 i 4-5, gdzie liczby oznaczają etykiety, o których 
mowa w punktach II.9 i II.10.

2. W meczach półfinałowych zwycięzca pojedynku 
1-8 gra ze zwycięzcą pojedynku 4-5, a zwycięzca 
pojedynku 2-7 ze zwycięzcą pojedynku 3-6.

3. Gospodarzem meczu jest zawsze drużyna, która 
uzyskała po I rundzie etykietę bliższą 1. Odstępstwa 
od tej reguły wymagają zgody organizatorów.

4.1. Zwycięzcy pojedynków półfinałowych 
rywalizują w meczu finałowym na WMI UAM. 
4.2. W skład jury w czasie finału wchodzą  
nauczyciele-opiekunowie drużyn III edycji WMM 
(przy czym w skład jury finału nie może wchodzić 
opiekun drużyny, uczestniczącej w finale) oraz 
ewentualni jurorzy niezależni (np. studenci). 
Liczba członków jury jest liczbą nieparzystą.
4.3. Mecz finałowy prowadzi sędzia techniczny.



Regulamin meczu matematycznego

1.1. Drużyny mają 60 minut na opracowanie 
rozwiązań dziesięciu zadań. 

1.2. Po tej części zaczyna się rozgrywka (właściwa 
część meczu). Jury przydziela drużynom etykiety A 
i B drogą losowania.

2. W czasie rozwiązywania zadań uczniowie nie 
mogą się z nikim kontaktować. Należy dopilnować, 
aby uczestnicy meczu wyłączyli telefony 
komórkowe. Dozwolone jest jedynie używanie 
kalkulatorów prostych i tzw. maturalnych tablic 
matematycznych. Jury może wejść do sal, aby 
skontrolować przebieg przygotowań.

3. Przed rozpoczęciem rozgrywki kapitanowie 
potwierdzają znajomość regulaminu meczu 
(ewentualnie jury wyjaśnia wątpliwości). 

4. Podczas rozgrywki drużyny zadają sobie na 
przemian zadania. Kolejność zadawania zadań 
w kolejnych kwartach meczu jest następująca:

I i III 
kwarta

drużyna A zadaje zadanie drużynie B

drużyna B zadaje zadanie drużynie A

II i IV 
kwarta

drużyna B zadaje zadanie drużynie A

drużyna A zadaje zadanie drużynie B

Drużyna, której zadano zadanie, może je przyjąć lub
odbić. Jeżeli zadanie zostanie odbite, rozwiązuje je 
drużyna, która je zadała.

5.1. Rozwiązanie zadania przedstawia na tablicy 
wybrany członek drużyny, nie kontaktując się 
z pozostałymi zawodnikami. Przedstawiający 
rozwiązanie może korzystać z notatek. Dobrze, aby 
cały zapis rozwiązania pozostał na tablicy.
5.2. Każdy zawodnik może prezentować rozwiązanie
co najwyżej jednego zadania. 

6. Po zakończeniu prezentacji rozwiązania 
i ewentualnym jej uzupełnieniu przez kapitana 
drużyny, głos zabiera drużyna przeciwna. Może 
zgłaszać uwagi, zastrzeżenia, komentarze, prosić 
prezentującego rozwiązanie o dodatkowe 
wyjaśnienia, przedstawić uproszczenie rozwiązania 
itp. Dodatkowe pytania mogą też zadawać jurorzy.

7.1. Po zakończeniu dyskusji jurorzy oceniają tylko 
oryginalne rozwiązanie (tzn. nie biorą pod uwagę 
komentarzy kapitana) w skali 0-10 (liczbami 
całkowitymi). Punkty odejmuje się za wszystkie luki
w rozumowaniu. Oceniana jest formalna 
poprawność, sposób rozwiązania oraz język 
prezentacji. Jeśli rozwiązanie jest poprawne, ale 
żmudne, zawiłe i daje się istotnie uprościć – 
stanowi to podstawę do odjęcia punktów.

7.2. Zadanie uznane za nierozwiązane ocenia się 
w skali 0-5, a rozwiązane – w skali 6-10.

7.3. W wypadku braku jednomyślności jury oceną 
przyznaną drużynie za rozwiązanie zadania jest 
średnia arytmetyczna ocen członków jury 
zaokrąglona do najbliższej połowy punktu. 

8.1. W przypadku zadania nieodbitego, ocenionego 
przez Jury na 6-8 punktów, drużyna przeciwna 
otrzymuje dodatkowe 2 punkty, jeśli zgłosiła 
w swoich uwagach istotne zastrzeżenia (lub 
przedstawiła istotnie krótszy lub łatwiejszy sposób 
rozwiązania). 

8.2. Jeśli usterki wskazał wcześniej kapitan drużyny
rozwiązującej zadanie, to przeciwnicy nie mają 
możliwości przejęcia punktów „za uwagi”.

9. Drużyna, która rozwiązywała zadanie wskazane 
przez przeciwników, otrzymuje tyle punktów, ile 
wynosiła ocena jej rozwiązania (punktacja 
0-10). W przypadku zadania odbitego liczba 
n punktów przyznanych za rozwiązanie wynika ze 
wzoru n = 2 (p-5), gdzie p jest oceną rozwiązania 
zadania.

10. W przypadku gdy drużyna nie zgadza się z oceną
jury, kapitan drużyny powinien opisać 
prezentowane rozumowanie i wraz z uwagami 
dołączyć do protokołu meczu. Zadanie będzie 
wówczas podlegało arbitrażowi przed komisją 
arbitrażową, wyznaczoną przez Poznańską 
Fundację Matematyczną. Od tej oceny nie 
przysługuje odwołanie.

11. Podczas meczu jury może przyznać zawodnikowi
„żółtą kartkę” za niesportowe zachowanie. Po 
dwukrotnym otrzymaniu żółtej kartki zawodnik 
zostaje wykluczony z meczu.

12. Każdy mecz II rundy musi zakończyć się 
wyłonieniem zwycięzcy. Dlatego jeśli liczby 
punktów obu drużyn są równe, to zwycięzcą zostaje 
drużyna, która za prezentacje rozwiązań częściej 
otrzymywała 10 pkt. Jeśli to kryterium okaże się 
niewystarczające, to należy rozpatrywać kolejno: 
liczbę zadań ocenionych na 9 pkt., 8 pkt. itd. 
Jeśli ta procedura nie pozwoli ustalić zwycięzcy, 
wówczas o zwycięstwie decyduje losowanie.

13. W przypadku meczu finałowego po zakończeniu 
IV kwarty każdy z członków jury dokonuje wyboru 
wyróżniającej się prezentacji. Jeśli ta procedura nie 
pozwoli ustalić wyróżniającej się prezentacji, to 
głosowanie jury zostaje powtórzone – głosy oddaje 
się jednak tylko na prezentacje, które w poprzednim
głosowaniu zdobyły największą liczbę głosów. 

14. Inne szczegółowe ustalenia dotyczące przebiegu 
meczu są w gestii jury.

Regulaminy są wzorowane na regulaminach 
Dolnośląskich Meczów Matematycznych


