
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

I. Organizatorzy 

    Organizatorem konkursu jest dyrekcja szkoły oraz zespół nauczycieli matematyki Liceum 

Ogólnokształcącego Nr X  im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. 

 

II. Skład komisji 

W skład Komisji Międzyszkolnego  Konkursu Matematycznego wchodzą nauczyciele 

matematyki  LO Nr X. 

 

III. Cele konkursu 

• rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, 

• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,  

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

IV  Informacje ogólne 

       1. W  konkursie mogą brać  udział  uczniowie  klas III gimnazjum oraz uczniowie klas VIII 

szkół  podstawowych. 

      2. Konkurs odbywa się 27. III. 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu. 

      3. Konkurs ma charakter drużynowy, drużyny są trzyosobowe.  

      4. Szkoła może zgłosić do konkursu  jedną  drużynę  uczniów klas III gimnazjum  oraz jedną 

drużynę uczniów klas VIII. 

          Eliminacje szkolne szkoły przeprowadzają we własnym zakresie. 

          Każda drużyna  zgłasza się do konkursu z opiekunem. 

      5.Potwierdzenie  udziału w konkursie następuje drogą elektroniczną za pomocą  karty 

zgłoszenia ( załącznik 1)  na adres e-mail :    mat.konkurs@lo10.wroc.pl   

         Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija  15 marca 2019r.  

      6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  przedstawienie podpisanej zgody rodziców                    

na udział ucznia w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu              

oraz  na publikację wizerunku na stronie internetowej organizatora (  załącznik 2). 

      7. Zadania konkursowe nie wykraczają poza  podstawę programową kształcenia ogólnego 

matematyki  w gimnazjum i nowej szkole podstawowej.  

      8. Uczestnicy  konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację  szkolną, przybory 

matematyczne i przybory do pisania. 

         Każda drużyna powinna mieć do dyspozycji jeden telefon komórkowy ( kahoot). 

      9. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy.   

     10. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga  organizator. 

 

 

 

mailto:mat.konkurs@lo10.wroc.pl


 

 

V. Przebieg  konkursu 

1 Czas trwania konkursu – 9.00-13.00 .   

     2. Konkurs przebiega w  etapach: 

           I etap – test jednokrotnego wyboru  

          II etap – zagadki logiczne, geometryczne, krzyżówki 

          III etap – test  kahoot. 
     3. Ogłoszenie wyników odbywa się w dniu konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

załącznik 1  

 
miejscowość i data 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

Zgłaszamy drużynę  uczniów z ....................................................................   
nazwa   i adres  szkoły  

 ............................................................................................ 
nazwa   i adres  szkoły 

 

do udziału w  

MIĘDZYSZKOLNYM  KONKURSIE MATEMATYCZNYM 

który odbędzie się 27 marca 2019r. o godz. 9.00 

w Liceum Ogólnokształcącym Nr X  

we Wrocławiu, ul. Piesza 1 

 

 
Lp. 

 

Nazwisko i imię ucznia 

 

klasa 

1.    

2.  
 

 

 

3.  
 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko  opiekuna …………………………………………………………………..  



 

 

załącznik 2  

 

Formularz  zgody na udział w konkursie, przetwarzanie i publikację danych 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ......................................................................................... 

Szkoła: .......................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Międzyszkolnym  Konkursie Matematycznym,  

który odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 9.00  w Liceum Ogólnokształcącym Nr X  

we Wrocławiu, ul. Piesza 1 

                                                                   …………................................................................. 

  (data i czytelny podpis rodzica ucznia/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące Nr X  we Wrocławiu danych 

osobowych mojego dziecka w związku z organizacją Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 

- opublikowanie relacji z konkursu zawierającej nazwiska laureatów na stronie internetowej LO X  

we Wrocławiu    www.lo10.wroc.pl 

 

…………............................................................................... 

          (data i czytelny podpis rodzica ucznia/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z konkursu z wizerunkiem mojego dziecka  na stronie 

internetowej LO X  we Wrocławiu  www.lo10.wroc.pl 

 

…………................................................................................. 

  (data i czytelny podpis rodzica ucznia/prawnego opiekuna) 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28). 


