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Regulamin konkursu 

Liga Zadaniowa Wytrzymałości Materiałów 
 
 

1.  Organizatorem konkursu pod nazwą „Liga Zadaniowa Wytrzymałości Materiałów” (LZWM), zwanego 

dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo działające na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zwane dalej „Organizatorem”. 
 

2.  Konkurs ma miejsce i będzie przeprowadzany przez Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu 

w trakcie semestrów zimowych każdego roku akademickiego na terenie Politechniki Gdańskiej. 
 

3.  Konkurs jest kierowany do studentów studiów stacjonarnych kierunku Budownictwo (Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), znajdujących się na Liście Studentów III 

semestru przedmiotu Wytrzymałość Materiałów. Nie przewiduje się wcześniejszych zgłoszeń. Każda 

osoba spełniająca wymienione powyżej warunki, która prześle rozwiązania zadań konkursowych 

w wyznaczonym terminie staje się uczestnikiem konkursu. Dopuszczalny jest udział innych osób 

w Lidze Zadaniowej WM, jednak poza konkursem. 
 

4.  W skład Komisji konkursowej wchodzą: wykładowcy przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, 

Opiekun Koła Naukowego KoMBo i oddelegowani przez walne zebranie Koła Naukowego KoMBo 

jego przedstawiciele. Z grona komisji wybierany jest Przewodniczący Komisji ze wskazaniem na 

Koordynatora przedmiotu Wytrzymałość Materiałów. 
 

5.  Konkurs polega na systematycznym rozwiązywaniu zadań z zakresu kursu Wytrzymałości Materiałów. 

Numerowane (XX) zestawy zadania w postaci plików PDF będą zamieszczane raz w tygodniu, 

w piątki o godz. 20
00

 na stronie internetowej oraz na profilu Organizatora: 

     www.kombo.pg.gda.pl                       www.facebook.com/komboPG 
 Każdy zestaw to dwa zadania, kwalifikowane będzie wyłącznie wykonanie pełnego zestawu. 

Terminem nieprzekraczalnym nadesłania rozwiązywania każdego zestawu (wyłącznie drogą e-mail), 

jest godz. 18
00 

najbliżej środy ,,pracującej” po udostępnieniu zadań. Rozwiązania zadań konkursowych 

będą sukcesywnie publikowane po terminie ich nadsyłania na stronie Organizatora. 
 

6.  Rozwiązania zestawu należy wykonywać na wydrukowanych z pliku PDF, tj. odpowiednio 

podpisanych (literami drukowanymi) arkuszach, publikowanych wraz z zadaniami. Podstawą 

klasyfikacji jest rozwiązanie w czytelnej formie odręcznej zapisanej przez Autora. Skan PDF lub zdjęć 

JPG kolejnych stron (YY) rozwiązania należy nazywać (bez liter polskich) według wzoru: 

LZWM_nr_XX_Nazwisko_Imie_Str_YY 

 przykład: 

LZWM_nr_04_Skowronek_Marek_Str_07 

 Zalecane jest przesyłanie całości rozwiązania zestawu (XX) w jednym pliku PDF. W przypadku kilku 

oddzielnych stron (YY) cały zestaw musi być wysłany jednym e-mailem jednorazowo. Tytuł e-maila 

powinien być zapisany w następującej formie: LZWM_nr_XX_Nazwisko_Imie. Rozwiązania należy 

przesyłać pod adres: 

ligazadaniowawm@gmail.com 
 

7.  Ocenie podlegać będzie poprawność wykonania zadań i kompletność rozwiązań. 
 

8.  Wyniki Ligi będą podane pod koniec semestru zimowego. Uczestnicy otrzymują dyplomy udziału, 

wyłonieni zostają Laureaci miejsc: I, II i III. Rezultaty konkursu zostaną przekazane koordynatorowi 

przedmiotu Wytrzymałość Materiałów. 
 

9.  Komisji Konkursowej przysługuje wyłączna interpretacja regulaminu. Komisja podejmuje także 

wszelkie decyzje dotyczące konkursu w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 


