
Regulamin Konkursu Matematycznego dla klas siódmych w roku szkolnym 2021/2022  

w SP nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie 

 

 

1. Zasady ogólne 

1.1. Konkurs organizuje zespół matematyków z SP nr 40. 

1.2. Główne cele konkursu to: 

1.2.1. Propagowanie matematyki wśród uczniów klas siódmych w SP 40. 

1.2.2. Wyłonienie osób utalentowanych matematycznie. 

1.3. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele 

matematyki z SP 40. 

1.4. Uczestnicy konkursu – chętni uczniowie klas siódmych – rozwiązują 6 zestawów zadań 

o podwyższonym stopniu trudności, dotyczących zrealizowanych działów materiału 

z obowiązującej podstawy programowej z przedmiotu matematyka.  

1.5. Zestawy zadań będą udostępniane na stronie internetowej szkoły od listopada 2021 r. 

do kwietnia 2022 r. przed końcem każdego miesiąca. Uczniowie biorący udział 

w konkursie mają za zadanie śledzić na bieżąco wydarzenia na stronie szkoły 

w zakładce Konkursy Matematyczne. 

 

2. Komisja 

2.1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele matematyki pracujący w SP 40 

pod kierownictwem Pani Marii Pastuchy, która jest Przewodniczącą Komisji. 

2.2. Przewodnicząca Komisji: 

2.2.1. Odpowiada za spotkania organizacyjne. 

2.2.2. Kontroluje przebieg układania zadań. 

2.2.3. Odpowiada za terminowe umieszczanie zestawów zadań na stronie szkoły. 

2.2.4. Podsumowuje prace konkursowe w postaci raportu po kolejnych etapach 

konkursu oraz raportu zbiorczego. 

 



3. Przebieg konkursu 

3.1 Uczestnikiem konkursu zostaje każdy uczeń klasy 7, który przysłał rozwiązanie 

co najmniej jednego z zestawów konkursowych. 

3.2. Uczestnik konkursu zapoznaje się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego 

zaakceptowania. 

3.3. Aktualne informacje o konkursie, w tym treść niniejszego regulaminu, zestawy zadań 

oraz ranking zawodników będą publikowane na stronie szkoły w zakładce Konkursy 

Matematyczne. 

3.4. Komisja opracowuje 6 zestawów zadań. Każdy zestaw publikowany jest na stronie 

szkoły przed końcem każdego miesiąca poczynając od listopada 2021 r., a kończąc na 

kwietniu 2022 r. 

3.5.  Każdy zestaw składa się z trzech zadań o zróżnicowanej tematyce. 

3.6. Termin przesyłania rozwiązań zadań konkursowych z każdego zestawu upływa 10 dnia 

każdego następnego miesiąca po ukazaniu się zadań na stronie szkoły. 

3.7.  Rozwiązania wysłane po w/w terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.8. Rozwiązania zadań należy przesyłać mailem do nauczyciela uczącego danego 

uczestnika. Rozwiązanie każdego zadania z zestawu powinno być zapisane oddzielnie 

w sposób czytelny i estetyczny. Niezbędne rysunki do zadań należy wykonać 

za pomocą przyrządów geometrycznych. 

3.9. Rozwiązania zadań oceniane są przez nauczyciela uczącego i ewentualnie konsultowane 

z Komisją. 

3.10.  Za rozwiązanie zadania uczestnik może otrzymać jedną z następujących not: 

  3.10.1.  0 – 1 punktów za zadanie nierozwiązane, w zależności od uzyskanego  

postępu. 

        3.10.2.   2 – 4 punktów za zadanie połowicznie rozwiązane. 

        3.10.3. 5 punktów za perfekcyjne rozwiązanie zarówno pod względem  

redakcyjnym (język, estetyka pracy), jak i matematycznym (rozwiązanie 

bezbłędne i wyczerpujące). 

3.11. Każdy uczestnik konkursu co miesiąc gromadzi punkty na swoim indywidualnym   

koncie konkursowym z przypisanym indywidualnym kodem. 

3.12. W kwestiach spornych związanych z oceną rozwiązania decydujący głos ma Komisja. 



3.13. Jedynym kryterium kolejności zawodników w rankingu jest suma uzyskanych 

punktów. 

3.14. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Wszystkie prace jednobrzmiące zostaną 

unieważnione, a ich autorzy będą o tym poinformowani. W skrajnych przypadkach 

Komisja może zdyskwalifikować zawodników. 

3.15. Na stronie szkoły w zakładce Konkursy Matematyczne będzie prowadzony ranking, 

aktualizowany w ciągu dwóch tygodni od terminu nadsyłania rozwiązań każdego 

z zestawów. 

3.16. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na to, by ich numer 

identyfikacyjny nadany w momencie przystąpienia do konkursu i znany tylko 

uczestnikowi oraz Komisji oraz uzyskany wynik punktowy zostały umieszczone 

w rankingu prowadzonym na stronie szkoły. 

3.17. Najlepsi uczestnicy rozwiążą zadania finałowe na miejscu w szkole w dniu 10 maja 

2022 r. w określonym do tego adekwatnym przedziale czasowym. 

3.18. Szczegóły finału zostaną opublikowane po wynikach wszystkich etapów. 

3.19. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę  

Rodziców SP40.  

  

4. Postanowienia końcowe 

4.1.  Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komisja. 

 

Komisja w składzie: 

Przewodnicząca: Maria Pastucha 

                Członkowie: 

Dorota Czerwińska  

Magdalena Jaskot  

Beata Wnuk  


