
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW 

KL. VII oraz VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

  ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.JANUSZA KORCZAKA.W DĘBICY  

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących 

szczególne zainteresowanie matematyką. Skierowany jest do uczniów klas 

VII oraz VIII Szkół Podstawowych.  

2.  Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania 

matematyki dla Szkoły Podstawowej. 

 

III       CELE KONKURSU  

Cel główny: ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTEM  

1.  Cele konkursu  

- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów  

 - kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, 

-  rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, 

 - popularyzacja matematyki wśród uczniów,  

 - mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania 

matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami, 

  - budzenie nawyku współzawodnictwa. 
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas VII i VIII szkoły 

podstawowej. 

 2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.  

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 



 4. Spóźnienie się lub niestawienie się ucznia w miejscu i terminie 

przeprowadzenia konkursu pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w 

konkursie. 

 5. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali.  

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika lub 

zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje 

decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego 

pracę.  

7. Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań w czasie trwania konkursu. 

 

 V.  REGULAMIN KONKURSU  

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs jest rozgrywany w jednej kategorii.  

3. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy.  

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wytypowani przez swoją 

macierzystą szkołę i zgłoszeni w terminie do 31.03.2023 roku na adres: 
,,Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy ul. Ogrodowa 20, 

39-200 Dębica ,  

Telefon: 14 670 25 74 , adres mailowy:vicedyrektor1@zsedebica.pl– podając 

imię, nazwisko ucznia i opiekuna oraz adres szkoły  

 5. Każda szkoła może wytypować maksymalnie 3 kandydatów.  

6. Arkusz zadań konkursowych składa się z dwóch części: I - zadania 

zamknięte (test jednokrotnego wyboru), II - zadania otwarte - rozwiązanie z 

przedstawieniem uzasadnienia i toku rozumowania  

7. W przypadku zdobycia identycznej liczby punktów, organizator 

przewiduje miejsca Ex aequo .  

 8. Czas trwania konkursu: 90 min ( I część- 45 min, przerwa- 15 min, 

 II część- 45 min) .  

10. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja złożona z 

trzech nauczycieli. 

11. Opiekunowie uczestników mogą wystąpić w roli obserwatorów.  

12. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.  



13. Wyniki konkursu zostaną podane do 14 dni roboczych na e- maila szkoły, 

uczniowie nagrodzeni miejscami (I, II, III ) zostaną zaproszeni  na 

podsumowanie konkursu wraz z opiekunami.   

15. Do sprawdzanie prac konkursowych zapraszamy nauczycieli matematyki 

- opiekunów uczniów. 

 17. Termin konkursu: 14.04.2023  roku, godz. 11:00. 

 18. Organizatorzy są zobowiązani do nieujawniania treści zadań przed 

terminem rozgrywek.  

19. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym 

regulaminie. 

 

 V.  PRZYPISY KOŃCOWE 

 

 1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego 

uczestnictwa w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do celów konkursu.  

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie 

 

 

 

Zespół Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych  

w   Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy 


