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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW  KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„RACHMISTRZ MATEMATYCZNY”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Głownie, ul. T. Kościuszki 10, 

95-015 Głowno. 

II. Cele konkursu

1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych 

uczniów oraz ujawnianie młodych talentów.

2. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdo-

bytych na lekcjach.

3. Umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowa-

dzenia elementarnych rozumowań matematycznych.

4. Stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz 

rywalizacji w dziedzinie matematyki.

5. Promocja szkół, nauczycieli oraz uczniów biorących udział w Konkursie.

III. Struktura i przebieg konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych.

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów z jednej klasy. 

3. Szkoły przesyłają na adres justynachmurska@1loglowno.onmicrosoft.com formularz zgłoszenia 

do 12.03.2021r. wg załącznika nr 1.

4. Konkurs składa się z jednego etapu, który zorganizowany zostanie 15.03.2021r. Na platformie 

MS TEAMS – o godz.14:00. 

5. Czas trwania konkursu to 45 minut.
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6. Każdy uczeń zgłoszony do konkursu musi w czasie jego przeprowadzania mieć sprawną kamer-

kę, mikrofon i łącze internetowe. 

7. Zadania konkursowe będą sprawdzały umiejętności rachunkowe i logiczne myślenie uczniów.

8. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego 

w Głownie, tj. Justyna Chmurska oraz Beata Binias.

8. Arkusz zadań zostanie przesłany uczestnikom po dołączeniu do spotkania i włączeniu kamerek.

9. Rozwiązania przesłane po czasie nie będą sprawdzane.

10. W przypadku dwóch prac o takiej samej liczbie punktów liczy się kolejność ich nadesłania. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2021r. 

IV.  Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

2. Nagrody rzeczowe otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą III, II i I miejsce.

V. Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wyra-

żają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 

justynachmurska@1loglowno.onmicrosoft.com
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Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW  KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„RACHMISTRZ MATEMATYCZNY”

1. Szkoła

2. Adres 

3. Telefon/e-mail

4. Uczniowie zgłoszeni do konkursu: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Adres e-mail ucznia Opiekun, adres 
e-mail 

1. 

2. 

3. 

Oświadczam, że opiekunowie oraz uczestnicy Konkursu zapoznali się i akceptują Regulamin 

Konkursu. 

…………………………….
szkolny koordynator konkursu  


