
Regulamin Konkursu matematycznego  
 
 

§ 1. Cele i zakres konkursu 
Konkurs jest organizowany dla uczniów Szkół Reja w Krakowie. Konkurs jest konkursem 
matematycznym mającym na celu zachęcenie młodzieży do rozwiązywania zadań z 
matematyki, ukazaniem piękna tej dziedziny wiedzy. Organizatorzy pragną, aby 
uczestnicy potrafili bawić się współzawodnictwem i odkryli sens w systematycznej pracy. 

 
§ 2. Zasady konkursu 

 
Konkurs jest konkursem dwuetapowym. Etap pierwszy polega na rozwiązywaniu zadań 
przez uczestników. Komisja konkursowa w terminie od 17 stycznia 2020 do dnia 16 
marca 2020 będzie ogłaszać zadania konkursowe w trzech kategoriach: klasa 1, klasa 2, 
kategoria Open. Zadania będą publikowane na stronie internetowej szkoły 
https://szkolyreja.edupage.org/news/. Chętni uczestnicy mają obowiązek w ustalonych 
terminach złożyć rozwiązane zadania (każde na osobnej kartce) do komisji konkursowej. 
Zadania będą oceniane w skali punktowej. Przewiduje się 6 edycji zadań konkursowych. 
Każdy uczestnik może brać udział w dwóch kategoriach: dotyczącej klasy, do której 
uczęszcza i Open. W wyniku postępowania konkursowego zostaną wyłonieni w każdej 
kategorii laureaci po pięciu w każdej. Podstawą ustalenia kolejności będzie suma 
punktów zgromadzonych przez każdego uczestnika ze wszystkich edycji zadań 
konkursowych. Opuszczenie którejkolwiek z edycji nie eliminuje uczestnika z rywalizacji. 
W takim przypadku przyznawane mu jest zero punktów za każde opuszczone zadanie. W 
przypadku równej liczby głosów dopuszcza się wyłonienie liczby laureatów o pierwszych 
pięciu wynikach. 
 
Laureaci będą zaproszeni do udziału w konkursie finałowym zorganizowanym w dniach 5-
24 kwietnia 2020. Konkurs finałowy będzie trwał 60 minut i będzie polegał na 
samodzielnym rozwiązaniu zadań we wskazanym miejscu i czasie. Konkurs finałowy 
odbędzie się w budynku Liceum.  Wyniki konkursu finałowego wyłonią zwycięzców 
każdej z kategorii. 

 
§ 3.Organizacja konkursu 

 
Za organizację konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa w składzie: 
Przewodniczącym Pan Dyrektor mgr Piotr Machowski, członkowie komisji Pani mgr Beata 
Piekarczyk, Pani mgr Agata Przybyła, Pan mgr Piotr Kita. 
 
Za układ i merytoryczną poprawność zadań konkursowych odpowiedzialni są członkowie 
komisji. Na każdym etapie konkursu za poprawę zadań w ustalonej uprzednio skali 
punktowej odpowiadają członkowie komisji.  
 
Komisja zastrzega sobie prawo do okresowego ogłaszania cząstkowych wyników 
konkursu w czasie trwania pierwszej części konkursu. Ma to na celu transparentność 
wyników i motywowanie do pracy. 
 



Każdy uczestnik konkursu ma prawo do pisemnego zgłoszenia uwag do wyników 
konkursu (cząstkowych lub ostatecznych). Komisja ma obowiązek udzielić pisemnej 
odpowiedzi do czterech dni roboczych. 

§. 4 Nagrody 
 

Dla zwycięzców konkursu finałowego przewidziane są nagrody w postaci bonów do 
sklepów „Empik” 

 
§ 5. Dokumentacja 

Komisja konkursowa ma obowiązek dokumentowania procedur występujących w 
konkursie. Prace uczestników powinny być archiwizowane do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu finałowego a po tym terminie niszczone z zachowaniem zasad ochrony danych 
osobowych. 

§ 6. Finanse 
 

Konkurs organizowany jest w ramach pracy nauczycieli matematyki. O sfinansowanie 
nagród Komisja konkursowa zwróci się do Zarządu Fundacji im. J.S Bandtkiego. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego w porozumieniu z Komisja konkursową. Decyzja Dyrektora 
Liceum jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 


