
Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego 2017/2018 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. J. Słowackiego  

w Otwocku - nauczyciele matematyki Barbara Laskus, Edyta Ujazdowska, 

Marian Łuniewski, Tomasz Tobiasz. 

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:  

 

- etap pierwszy – eliminacje szkolne (styczeń 2018r.) 

 

Czas trwania etapu pierwszego to 45 minut. I etap odbędzie się w styczniu  

i będzie się składał z pięciu zadań otwartych, które obejmować będą wybrane 

działy przewidziane do realizacji w liceum. Uczniowie nie mogą korzystać  

z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań. Komisja Szkolna sprawdza i ocenia 

prace uczniów według ustalonej punktacji. Wyniki będą przedstawione uczniom 

w gablocie obok sali 133 i na stronie internetowej szkoły do dnia 28.02.2018r. 

 

- etap drugi – finał (kwiecień 2018r.) 

 

W drugim etapie weźmie udział 10 uczniów, którzy z pierwszej części uzyskali 

najwięcej punktów. II etap odbędzie się w kwietniu 2018r i będzie się składał  

z części zadaniowej i testowej. Czas pracy uczniów wynosi 60 minut. W trakcie 

konkursu finałowego uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych 

pomocy dydaktycznych. 

 

3. Adresatami konkursu są uczniowie LO Nr III im. J. Słowackiego  

w Otwocku.  

 

4. Cele konkursu:  

- popularyzowanie wiedzy matematycznej,  

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,  

- doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,  

- wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.  

 

5. Kryteria oceniania ustala Szkolna Komisja.  

 

6. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego 

zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych. Liczba uczestników 

finału to 10 osób. 

7. Finaliści konkursu otrzymują cząstkową ocenę celującą z matematyki. 



 

8. Laureatami konkursu (I, II, III miejsca) zostają uczniowie, którzy uzyskali  

największą liczbę punktów w II etapie konkursu. 

 

9. Komisja Finałowa zobowiązana jest do: 

 - czuwania nad prawidłowością przebiegu finału, 

 - rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej 

punktacją, 

 

10. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie. 

 

11. Zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się  

w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku. 

 

O terminie zakończenia konkursu uczniowie biorący udział w finale zostaną 

poinformowani w trakcie II etapu konkursu. 


