
 

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                             

Oleśnica, 25.09.2017 r. 

 

 

II Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne 

dla szkół ponadgimnazjalnych 
19.01.2018 r.  

Konkurs - godz. 10.15-11.15 

Wykład „Gry matematyczne i logiczne” – godz. 11.30-12.15 

 
Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

we współpracy z nauczycielami matematyki powiatu oleśnickiego 

Panią Aleksandrą Waliszek ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 

Panią Anną Płanetą ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy. 

 

I. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie umiejętności twórczego, logicznego myślenia. 

2. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką. 

4. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów. 

II. Termin i miejsce turnieju:  

Turniej odbędzie się dnia 15 lutego 2018 o godzinie 900 w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury               

w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56  

III. Sposób zgłaszania uczestników do turnieju: 

Udział szkoły w konkursie należy zgłosić drogą elektroniczną na adres pceik@pceik.pl wypełniając kartę 

zgłoszeniową. Zgłoszenia prosimy  nadsyłać do 5 lutego 2018 r. 

 

IV. Regulamin: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, którego siedziba znajduje  

się na terenie powiatu oleśnickiego. Z każdej szkoły może wziąć udział 4 uczestników. 

2.  Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie 

matematyką.  

3. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej 

na poziomie rozszerzonym.  

4. Konkurs ma formę pisemną.  

5. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności, z tablic  

ze wzorami, natomiast uczestnicy mogą korzystać z przyborów kreślarskich.  

6. Wolno używać tylko niebieskiego lub czarnego długopisu.  

7. Mistrzostwa będą polegały na rozwiązaniu odpowiedniej liczby zadań zamkniętych i otwartych. 

Ilość punktów możliwych do zdobycia w zadaniach otwartych będzie podana w arkuszu 

konkursowym.   

8. Komisję konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. Komisja ocenia uczestników indywidualnie. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 
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9. O kolejności przyznawania miejsc decyduje suma uzyskanych przez uczestników punktów  

ze wszystkich konkurencji.  

10. Wątpliwości zawodników rozstrzygają organizatorzy w dniu konkursu. 

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie PCEiK. 

12. Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały do przeprowadzenia turnieju. 

13. Dla nauczycieli przygotowujących  uczniów do konkursu oraz członków jury przewidziane  

są  podziękowania. 

 

V. Nagrody: 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) 

 

 


