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REGULAMIN  

VI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO  

IM. ROMANA ŻULI ŃSKIEGO  

w roku szkolnym 2017/2018 
 

I.  Organizatorzy  
 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 
 

II.  Uczestnicy konkursu 
 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 
� dla uczniów gimnazjum 
� dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

III.  Cele konkursu  
 

1. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów 
2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych; 
3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej; 
4. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych; 
5. Dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu; 
6. Stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji; 
7. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki; 
8. Wychowawczy – nauka szacunku do nauki; 
9. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. 

 
IV.  Kategorie konkursu dla uczniów gimnazjum: turniej wiedzy matematycznej. 

 
V. Kategoria konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: turniej wiedzy matematycznej. 

 
VI.  Organizacja konkursu 

Turniej wiedzy matematycznej odbywa się w dwóch etapach: 

ETAP PIERWSZY – ELIMINACJE SZKOLNE 

1. Etap pierwszy konkursu przeprowadzany jest w szkołach macierzystych. 
2. Etap ten przeprowadza komisja wyłoniona spośród nauczycieli danej szkoły.  
3. Przewodniczący Komisji odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej 

Komisji oraz za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu dnia 14.11.2017r             
o godz. 14:30.  
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4. Szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu w oparciu o przesłany przez 
organizatora zestaw zadań. 

5. W trakcie konkursu uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych, zakaz 
korzystania z telefonów komórkowych, ołówków i korektorów. 

6. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 60 minut od chwili rozpoczęcia 
rozwiązywania zadań. 

7. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. 
8. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do: 

� czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu, 
� rzetelnego sprawdzenia prac, 
� wyłonienia ze szkoły dwóch uczniów z najwyższą liczbą zdobytych punktów. 

Wezmą oni udział w drugim etapie konkursu. 
� wypełnienia protokołu z pierwszego etapu konkursu i dostarczenia go do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do dnia 28.11.2017 r. (załącznik nr 1). 
� zebrania od rodziców uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu 

zgody na publikowanie danych osobowych i wyniku uzyskanego                             
w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym i dostarczenie ich do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie do dnia 28.11.2017r. (załącznik nr 2). 
 

ETAP DRUGI – FINAŁ  
 

1. Etap drugi konkursu przeprowadzony będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Radzyminie dnia 14.12.2017 r. o godzinie 10:00. 

2. Skład komisji tego etapu konkursu:  
   dyrektor –  dr Urszula Zimińska- przewodniczący  
  mgr Magdalena Kotlarz – członek 
  mgr Katarzyna Kostrzewa – członek 
  mgr Dagmara Stańczak – członek  
  mgr Tomasz Łopatowski – członek 

3. Uczniowie zgłaszający się do drugiego etapu konkursu muszą mieć przy sobie ważną 
legitymację szkolną, przybory matematyczne i do pisania. 

4. Czas pracy uczniów wynosi 60 minut. 
5. W trakcie konkursu uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych, zabronione 

jest korzystanie z telefonów komórkowych, ołówków i korektorów. 
6. Komisja zobowiązana jest do: 

� czuwania nad prawidłowością przebiegu finału, 
� rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej 

punktacją, 
� wyłonienia zwycięzców, 
� sporządzenia protokołu z prac komisji. 

7. Całkowicie poprawne rozwiązanie zdań, uwzględniające inny tok rozumowania niż 
podany w kryteriach,  oceniane jest maksymalną liczbą punktów.  

8. Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił błąd i konsekwentnie używał błędnego wyniku do 
dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne   
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z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie 
wykonaną  czynność  nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania 
punktujemy tak, jakby błąd nie wystąpił. 

9. Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.  
10. Punkty będą przyznawane tylko za czynności objęte schematem punktowania.  
11. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje 

przewodniczący konkursu.  
 

VII.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie i w lokalnej prasie. 

2. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni o godzinie uroczystości ogłoszenia 
wyników, wręczania nagród i wyróżnień, która odbędzie dnia 30.01.2018 r. w auli 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie. 

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody: 
� zwycięzcy konkursu (miejsca 1 – 3) nagrody rzeczowe 
� wyróżnienia dla uczestników w etapie drugim – finale. 

4. Dla wszystkich uczestników finału przewidziane są upominki, a dla zwycięzców 
atrakcyjne nagrody, m. in.: tablety, aparaty fotograficzne. 

5. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie. 
 

VIII.  Przepisy końcowe  
 

1. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga komisja Konkursu. 
2. Jedynie komplet złożonych dokumentów pozwala na zakwalifikowanie ucznia do 

etapu drugiego – finału. 
3. W przypadku przesyłania pocztą pracy ucznia, karty zgłoszenia oraz oświadczeń 

decyduje data stempla pocztowego. 
4. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowuje 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie do końca roku szkolnego 
2017/2018. 

5. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.  

6. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby 
organizacji Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

  

Patronat nad konkursem objął: 

Kuryer Radzymiński Gazeta internetowa 

 
 
 
 
 
 



4 

 

Załącznik nr 1 

 

VI Powiatowy Konkurs Matematyczny  
im. Romana Żulińskiego  

 
 

Protokół z I etapu konkursu 
 

W szkolnym etapie konkursu w szkole 

� Gimnazjum  � Szkoła ponadgimnazjalna

 ....................................................................................................................................................  
(proszę wpisać nazwę i adres szkoły) 

 ....................................................................................................................................................  
  

w turnieju wiedzy matematycznej wzięło udział …………….. uczniów. 
 

Prawo do reprezentowania szkoły w drugim etapie konkursu otrzymali 
uczniowie (proszę wpisać imiona i nazwiska finalistów szkolnych)  

1.  ............................................................   

2.  ............................................................  

Osoba odpowiedzialna za szkolny etap konkursu 

 ....................................................................................................................................................  

Tel.  ...........................................................................................................................................  

 

 

Podpis Przewodniczącego  pieczęć i podpis  
Szkolnej Komisji Konkursowej Dyrektora Szkoły
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Załącznik nr 2 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 
 ......................................................................  
(Imię i nazwisko dziecka) 
 

 ......................................................................  
(Klasa) 

 

 ......................................................................  
(Nazwa i adres szkoły) 
 

 ......................................................................  
 

 ......................................................................  

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 
dziecka w celu sporządzenia fotorelacji, publikowanie danych osobowych, oraz 
wyniku uzyskanego przez moje dziecko w VI Powiatowym Konkursie 
Matematycznym im. Romana Żulińskiego organizowanego przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Radzyminie w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

 .................................................   ...............................................................  
 data podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.          
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) 


