
REGULAMIN   

Gminnego Konkursu Matematycznego  

I. Informacje wstępne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach im. Edwarda  

hr. Raczyńskiego pod patronatem Wójta Gminy Komorniki. 

2. Konkurs ma charakter drużynowy i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Komorniki. 

3. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może wyznaczyć maksymalnie jedną 4-osobową 

drużynę, w skład których mogą wejść uczniowie z klas 7 lub 8. 

4. Organizator zostawia sobie możliwość wystawienia dodatkowej drużyny. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są nauczyciele matematyki 

i informatyki: Anita Chmielewska, Magdalena Czapla-Szałek, Agnieszka Pochmara, 

Małgorzata Kucharska - Rabiza, Katarzyna Silska, Magdalena Żytlińska. 

6. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.sp2k.pl 

 

II.  Cele konkursu 

 

1. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa w rywalizacji z uczniami innych szkół. 

2. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia podczas rozwiązywania problemów 

matematycznych wymagających umiejętności logicznego kojarzenia faktów i zależności. 

3. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

 

III. Etapy konkursu 

 

1. Zgłoszenia szkoły do konkursu nauczyciele dokonują w terminie do 28 lutego 2023 r. 

przez przesłanie wiadomości na adres: 

- sekretariat@sp2k.pl 
2. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne ze zgodą uczestników i ich opiekunów na 

przetwarzanie danych związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

3. I etap konkursu polega na wytypowaniu uczniów do drużyn reprezentujących szkoły 

macierzyste. Przeprowadzają go nauczyciele matematyki w oparciu o przykładowe 

zadania. 

4. II etap konkursu – turniej drużyn odbędzie się  17 marca 2023 r. w CTK w Komornikach,  

w godzinach 10.30 – 13.00. 

5. W trakcie turnieju drużyny rozwiązywać będą kolejno około 10 zadań, za które będą 

mogły zdobyć od 0 do 10 punktów. 

6. Po otrzymaniu i rozwiązaniu zadania lider zgłasza gotowość swojej drużyny do prezentacji 

rozwiązania. 

7. O ilości zdobytych punktów decydować będzie kolejność oraz poprawność wykonania 

zadania. 

http://www.sp2k.pl/


8. W przypadku niepełnego rozwiązania, ilość przyznanych punktów będzie proporcjonalna 

do etapu rozwiązania.  

9. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka.  

10. Nad przebiegiem turnieju czuwać będzie jury, w skład którego wejdzie po jednym 

nauczycielu-przedstawicielu każdej szkoły. Decyzja jury jest ostateczna. 

 

 

 


