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REGULAMIN IV MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

 

I. Organizatorzy 

Organizatorem Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. 

 

II. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół 

gimnazjalnych 

 mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania problemów 

matematycznych 

 kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych 

 wprowadzenie uczestników konkursu w atmosferę rywalizacji, egzaminów i 

sprawdzianów matematycznej wiedzy 

 diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych 

talentów 

 stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i 

umiejętności rywalizacji w dziedzinie matematyki  

 

III. Uczestnicy 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie III klas szkół gimnazjalnych. 

 

IV. Warunki konkursu  

1. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących 

zainteresowanie matematyką. 

2. Konkurs ma formę pisemną. Podczas Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z 

tablic matematycznych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich. 

Wolno używać tylko niebieskiego lub czarnego długopisu. 
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V. Przebieg Konkursu 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:   

 szkolnym – w macierzystej szkole 

 międzypowiatowym – w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w 

Nakle nad Notecią. 

1. Etap szkolny – polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników, pod nadzorem 

nauczycieli matematyki uczących w danej szkole, zadań przesłanych przez Komisję 

Konkursową. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych podczas zawodów 

etapu szkolnego wynosi 60 minut. Za każde zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 

5 punktów. Komisje szkolne po sprawdzeniu prac konkursowych sporządzają protokół i 

przesyłają go w terminie do 31 marca 2017 roku. Do etapu drugiego kwalifikują się 

uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 15 punktów. 

Protokół należy przesłać mailowo na adres sekretariat@krzywousty.edu.pl  lub pocztą na 

adres szkoły podając: 

-  pełną nazwę szkoły gimnazjalnej 

-  listę uczestników konkursu według załącznika - Zgłoszenie 

2. Etap międzypowiatowy  - odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 

Krzywoustego w Nakle nad Notecią i polega na rozwiązaniu 5 zadań pod nadzorem 

Komisji Konkursowej. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych to 90 

minut. Na ten etap zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami.   

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie w dniu konkursu po sprawdzeniu 

zadań na etapie finałowym. 

4. Terminy poszczególnych etapów 

 Etap szkolny – 23.03.2017 

 Etap międzypowiatowy – 11.04.2017 , godz. 10:00 

 

VI. Warunki końcowe 

1. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady Regulaminu 

2. Akceptując zasady Regulaminu uczestnicy jednocześnie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby 

Konkursu, zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 4 lutego 

1994r. ( Dz. U. z 2006 r., Nr 90 z późn. zm.) 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
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