
 

 

INSTRUKCJA 

 

przeprowadzenia internetowego półfinału  XXX  Międzynarodowych  Mistrzostw w  Grach  

Matematycznych  i  Logicznych w dniu 19 marca 2016 (sobota) w godz. 14-17 

a także testowania systemu przed tym półfinałem w dniu 12 marca  2015 (sobota) w godz. 14-17. 

Półfinał 19.03.2016  

1. Należy wejść na stronę  http://gmil.im.pwr.edu.pl  

(link do tego adresu znajduje się (znajdzie się) również na naszej stronie – między złotym 

przesuwającym się paskiem a tytułem „Paryż zaprasza mistrzów“) 

(jeżeli podczas zawodów nastąpi awaria serwera pod tym adresem (adres niedostępny), 

prosimy o skorzystanie z adresu rezerwowego http://gmil2.im.pwr.edu.pl  

2. Na stronie tej znajdują się: 

- zadania konkursowe (półfinałowe), które zostaną udostępnione punktualnie o godz. 14.00 
(w PDF, DOC, które będzie można sobie wydrukować), 

- formularz odpowiedzi online, który pojawi się o godz. 13.45 i uczestnik będzie mógł się 

z nim zapoznać oraz wpisać swoje dane identyfikacyjne wraz z kategorią. 

3. Uczestnik zawodów rozwiązuje zadania (zakładamy, że samodzielnie) przeznaczone dla 

jego kategorii i w czasie przeznaczonym dla danej kategorii (informacja o ich numerach 

i czasie rozwiązywania będzie również podana na liście zadań). 

4. W czasie przeznaczonym dla danej kategorii uczestnik Konkursu wypełnia formularz 

i wysyła go. Moment wysłania będzie odnotowany w systemie i znany Jury. Istotne jest, by 

zmieścić się w czasie dla danej kategorii, a sam czas rozwiązywania w tym półfinale nie 

będzie oceniany. W przypadku, gdy po wysłaniu odpowiedzi ktoś uzna, że chciałby coś 

zmienić (w regulaminowym, dla jego kategorii czasie), wówczas powinien wejść ponownie 

na stronę www, wywołać formularz, wypełnić go (wystarczy wypełnić tylko wybrane 

pozycje formularza i ponownie wysłać). Prosimy również o niewysyłanie – co czasem 

miało miejsce – odpowiedzi na pojedyncze zadania. 

5. Odpowiedzi do zadań półfinałowych pojawią się 24.03 br na naszej stronie www, a listę 

zakwalifikowanych do finału majowego (21-22.05.2016) we Wrocławiu podamy po pewnym 

czasie ( proponujemy: 15 kwietnia br -  na naszej stronie www). 

Testowanie systemu  12.03.2016  

Dokładnie tydzień przed półfinałem, w dniu 12 marca 2016 w godz. 14-17 w identycznym 

trybie jak półfinał odbędzie się próba generalna tj. testowanie systemu przed półfinałem.  

Dla uczestników, zwłaszcza dla młodszych uczniów, jest ona szansą oswojenia się 

z internetową formą przeprowadzania półfinału naszego Konkursu.  

Udział w tym testowaniu systemu (i siebie) nie jest obowiązkowy; nie będzie też oceniany 

(ale podamy odpowiedzi do zadań – na naszej stronie WWW, w dniu 17.03. br). 

Przedstawimy w tym teście mniej zadań (6 zadań, a na liście tych zadań będzie informacja, 

które zadania zalecamy dla danej kategorii), zachowując pełny czas (dla danej kategorii) na 

rozwiązywanie zadań.  

 

Zapraszamy! 

http://gmil.im.pwr.edu.pl/
http://gmil2.im.pwr.edu.pl/

