
SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ 

MATEMATYKI GÓRNIKA" 

 

 

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.”  

                                                            Roger Bacon 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest p. Beata Śnieżek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół im. ks. S. 

Staszica w Tarnobrzegu. 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

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

zainteresowanie matematyką. Skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. ks. S. 

Staszica w Tarnobrzegu. 

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla 

szkoły średniej oraz treści poszerzające podstawę programową. 

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 o matematycznych 

zainteresowaniach,  

✓ diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas 1-3 liceum ogólnokształcącego, klas 1-4 

technikum oraz klas 1-3 szkoły branżowej.  

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia. 

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 im. ks. S. Staszica. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do klas 1-3 liceum 

ogólnokształcącego, klas 1-4 technikum oraz klas 1-3 szkoły branżowej i zgłoszeni do 

Organizatora w terminie do 10.03.2022r. 

5. Arkusz zadań konkursowych składa się z dwóch części: 

I - zadania testowe (test jednokrotnego wyboru) 

II - zadania problemowe - rozwiązanie z przedstawieniem uzasadnienia i toku rozumowania. 

6. W przypadku zdobycia identycznej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje uczestnik, który 

miał wyższą liczbę punktów z zadań otwartych. 

7. W sytuacji remisu następuje „dogrywka” polegająca na rozwiązaniu zadania dodatkowego, 

mająca na celu wyłonienie zwycięzcy. 

8. Czas trwania konkursu: 90 minut. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa. 

10. Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów.  

11. Wyniki konkursu podane będą w terminie do 2 tygodni od jego przeprowadzenia. 

12. Termin konkursu: 17.03.2022r. 

13. Organizatorzy są zobowiązani do nieujawniania treści zadań przed terminem rozgrywek. 

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


