Raport 2018
Szanowni Państwo,
dnia 21 listopada 2018 obyła się XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu
ALFIK MATEMATYCZNY . Wzięło w niej udział ponad 61 tys.
uczestników, wśród których wyłoniono 346 laureatów.
Po opublikowaniu wyników, uczestnikom uzyskującym najwyższe noty w rankingu
ogólnopolskim zostały przyznane tytuły laureatów oraz 346 nagród o łącznej
wartości 229 500 zł. Nagrodą główną jest udział w Wakacyjnym Obozie Talentów,
który jest połączeniem przygody, zabawy i wypoczynku z zajęciami rozwijającymi
zainteresowania, na łonie natury, w towarzystwie laureatów ogólnopolskich
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Łowców Talentów Jersz. Obóz
Talentów odbędzie się w Serpelicach nad Bugiem (województwo mazowieckie),
podczas wakacji 2019.
Poniższy raport zawiera szczegółowe informacje na temat statystyk konkursu,
sposobu obliczania punktacji i podziału nagród. Jest materiałem porównawczym,
który może stanowić sposób postrzegania własnych osiągnięć na tle wyników
uczestników w całej Polsce.
Laureatom gratulujemy osiągniętych wyników, a pozostałym uczestnikom odwagi,
uporu i ambicji. Wierzymy, że dzięki tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w
przyszłości odnosić liczne sukcesy.
Zapraszamy do zapoznania się ze raportem konkursowym.
Pozdrawiamy!
Łowcy Talentów Jersz
1. Uczestnicy

W konkursie uczestniczyło 61 167 uczniów z 1 466 szkół.
2 – 9 516
3 – 6 519
4 – 11 701
5 – 10 577
6 – 6 554
7 – 4 626
8 – 4 953

G3 – 2 459
PG1 – 1 895
PG2 – 1 437
PG3 – 900
brak klasy – 30
2. Rozdział nagród
Pieniądze przeznaczone na nagrody podzielono, zgodnie z regulaminem (punkt 10),
proporcjonalnie do liczby uczestników z poszczególnych klas. Postanowiono przyznać:
174 nagródy T o wartości 900 zł – tygodniowy pobyt na Obozie Talentów
(wypoczynkowo-naukowy),
76 nagród T1 o wartości 750 zł – tygodniowy pobyt na Obozie Talentów z dopłatą
150 zł,
63 nagrody B2 o wartości 200 zł – bon upominkowy do księgarni Gandalf.com.pl –
nagroda rzeczowa,
33 nagrody B1 o wartości 100 zł – bon upominkowy do księgarni Gandalf.com.pl –
nagroda rzeczowa,
3.

Sposób obliczania punktów

4.

Wzorzec poprawnych odpowiedzi
Jest dostępny w Archiwum Konkursu Alfik Matematyczny
* ZADANIE ANULOWANE Wszystkie odpowiedzi ABCDE jak również brak
odpowiedzi sa uznawane jako odpowiedź poprawna.
Przepraszamy za błąd.

wynik uczestnika = punkty przyznane na początku + liczba poprawnych odpowiedzi
- liczba odpowiedzi błędnych, 0 za brak odpowiedzi

5. Punktacja miejsc w rankingu konkursu Alfik Matematyczny 2018
Poniższa tabela prezentuje orienatacyjną ilość punktów na miejscu w rankingu
ogólnopolskim.

6. Przydział nagród (liczba punktów to dolna granica przyznawania danej
nagrody):
7.

Liczba uczestników konkursu w województwie z podziałem na klasy:

DOLNOŚLĄSKIE
SP 2 1183
SP 3 838
SP 4 1473
SP 5 1347
SP 6 825
SP 7 589
SP 8 693
GM 3 278
PG 1 203
PG 2 145
PG 3 55

