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I Powiatowe Mistrzostwa Matematyczne 

dla szkół gimnazjalnych 
19.01.2017 r. godz. 10.00 – 11.15 

Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy współpracy 

 z Panią Agnieszką Abramowicz i Panią Joanną Siedlecką z I Liceum Ogólnokształcącym 

 im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. 

 

I. Cele konkursu: 

1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu 

 

II. Regulamin: 

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

się na terenie powiatu oleśnickiego.  

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

matematyką.  

3. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki w klasach I-III gimnazjum 

oraz treści wykraczające poza tę podstawę wymienione w załączniku. 

4. Konkurs ma formę pisemną.  

5. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze wzorami, natomiast uczestnicy 

mogą korzystać z przyborów kreślarskich.  

6. Wolno używać tylko niebieskiego lub czarnego długopisu.  

III. Etapy konkursu: 

1. I stopień - szkolny, przeprowadzany na terenie własnej szkoły w dniu 08.12.2016 r. Organizacja 

zawodów I stopnia – szkolnego: 

 Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi  

m.in. nauczyciel matematyki, tzw. Szkolny Koordynator Konkursu (w skrócie SKK).  

  W przeddzień eliminacji szkolnych  do wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu 

oleśnickiego zostaną rozesłane elektronicznie arkusze konkursowe.  

 SKK pobiera elektroniczną wersję arkuszy konkursowych.  

 W zawodach I stopnia uczeń rozwiązuje zadania zamknięte i zadania otwarte.  

 O tym, czy szkoła będzie brała udział w konkursie decyduje przesłanie do PCEiK wyników 

konkursu I stopnia. 

 Zawody I stopnia odbędą się 08.12.2016 r. na terenie szkoły (o liczbie uczniów biorących 

udział w konkursie I stopnia decyduje dyrektor szkoły). 

 Czas przewidziany na rozwiązania zadań konkursowych podczas zawodów I stopnia wynosi 

60 minut.  

 Zawody przeprowadzane są w warunkach kontrolowanej samodzielności. Szkolna Komisja 



Konkursowa ma obowiązek zapewnić uczniom odpowiednie warunki.  

 Szkolna Komisja Konkursowa zapewnia każdemu uczestnikowi egzemplarz arkusza 

zawierającego zadania konkursowe.  

 Prace uczestników zawodów I stopnia są oceniane przez Szkolną Komisję Konkursową 

zgodnie z dostarczonymi schematami punktowania.  

 SKK przesyła droga e-mailową na adres pceik@pceik.pl wyniki uczestników etapu 

szkolnego na załączonej karcie zgłoszeniowej do dnia 12.12.2016 r.  

 Powiatowa Komisja Konkursowa kwalifikuje uczniów z najlepszymi wynikami do etapu II 

stopnia i przesyła listę do szkół do dnia 15.12.2016 r.  

 

2. II stopień - powiatowy, przeprowadzany w  PCEiK w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, godz. 10.00 

 Zawody stopnia II przeprowadza  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

PCEiK w Oleśnicy. 

 Zawody II stopnia zostaną przeprowadzone w dniu 19.01.2017 r. Zawody rozpoczną 

się o godzinie 10:00 w budynku PCEiK w Oleśnicy. Czas przewidziany na rozwiązania 

zadań konkursowych podczas zawodów II stopnia wynosi 75 minut. 

 Zawody II stopnia będą polegały na rozwiązaniu odpowiedniej liczby zadań 

zamkniętych i otwartych. Na starcie każdy z uczestników dostaje 20 punktów.  

W zadaniach zamkniętych brak odpowiedzi bądź zła odpowiedź powoduje utratę  

1 punktu. Ilość punktów możliwych do zdobycia w zadaniach otwartych będzie podana 

w arkuszu konkursowym. 

3. W załączniku: 

Zakres treści wymaganych na konkursie, ale niemieszczących się w podstawie programowej dla 

gimnazjum. 

 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie www.pceik.pl  

 

IV. Nagrody: 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.00  

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

V. 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 8 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.) 
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