
KONKURS MATEMATYCZNY 

 
Dyrekcja i nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Kłodzku i Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich zapraszają 

uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych i ponadgimnazjalnych do wzięcia 

udziału w VI Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym. 
 

              Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie Konkursu. 

 
REGULAMIN 

VI MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO  
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, PODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 
O PUCHAR STAROSTÓW POWIATÓW KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO 

I BURMISTRZÓW KŁODZKA  I ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 
 

I. Organizatorzy  

 

   Organizatorami konkursu są: 

        Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku 

        Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich 

 

II. Skład Komisji Konkursu Matematycznego  

      

W skład Komisji Konkursu wchodzą:  

w Powiecie Kłodzkim: 

                       mgr Irena Biesiadecka-Adamek  

                       mgr Renata Mrózek - Adamczyk 

                       mgr Witosław Pająk 

                       mgr Elżbieta Wąs 

w Powiecie Ząbkowickim: 

  mgr Mariola Hajduk 

  mgr Jolanta Maziarz 

  mgr inż. Ewa Żuk 

 

III. Cele konkursu  

 

      1. Doskonalenie umiejętności matematycznych wśród uczniów gimnazjów i szkół 

          ponadgimnazjalnych 

      2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów 

      3. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy 

      4. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej 

      5. Motywowanie do nauki uczniów matematycznie uzdolnionych 

      6. Dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu 

      7. Stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji 

      8. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki 

 



IV. Uczestnicy  

 

      Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

      -  dla uczniów  klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych  

      -  dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych . 

 

V.   Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności  

 

      Tematyka zadań konkursowych obejmuje  

     -  program nauczania matematyki w szkole podstawowej po reformie oświatowej dla klas 

szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

     -  program nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów szkół  

        ponadgimnazjalnych. 

 

VI . Organizacja konkursu 

 

1. W terminie do 25.10.2018 roku na stronach internetowych   

      www.chrobry.org  oraz http://lozabkowice.pl                   
      zostaną umieszczone dwie listy zadań przygotowujących do I etapu konkursu:  

       I – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 

 II – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

       Zainteresowane uczestnictwem w konkursie szkoły, proszone są o wysłanie pocztą   

elektroniczną podpisanego formularza zgłoszeniowego (skan) na adres organizatorów 

konkursu:  

      zso.mkonkurs@gmail.com dla uczniów z Powiatu Kłodzkiego  

lozabk.mkonkurs@gmail.com dla uczniów z Powiatu Ząbkowickiego 

      w terminie do 31.10.2018 r. 

   3.   Konkurs odbywa się w trzech etapach 

           *etap pierwszy – eliminacje szkolne, przeprowadzają szkoły w oparciu o przesłany  

          zestaw zadań dnia 26.11.2018 r. 

          Zestaw składa się  z 5 zadań otwartych.  

          Czas pracy uczestników konkursu wynosi 90 minut.  

         Szkolne komisje konkursowe sprawdzają prace uczniów. Szkoły Podstawowe 

i Gimnazja wyłaniają dwóch uczniów z najwyższą liczbą zdobytych punktów, 

Szkoły Ponadgimnazjalne trzech uczniów. Przesyłają listę uczniów na adres 

           organizatora konkursu w  terminie do 22.12.2018 r. 

        *etap drugi –powiatowy zostanie przeprowadzony dnia 19.02.2019 r. 

          w ZSO w Kłodzku dla uczniów z Powiatu Kłodzkiego, a w LO w Ząbkowicach                  

Śląskich dla uczniów z Powiatu Ząbkowickiego 

4.   Uczniowie zakwalifikowani do etapu drugiego zgłaszają się wraz z opiekunami dnia 

19.02.2019 r. o godzinie 8.45 

             -   do budynku ZSO w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 11  

                 uczniowie z Powiatu Kłodzkiego 

              - do budynku LO w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8b 

                uczniowie z Powiatu Ząbkowickiego 

      5.    Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory  

             matematyczne i przybory do pisania.  

        

 

http://www.chrobry.org/
http://lozabkowice.pl/
mailto:zso.mkonkurs@gmail.com
mailto:lozabk.mkonkurs@gmail.com


 

VII. Regulamin powiatowej części konkursu 

 

       1.   Uczniowie samodzielnie rozwiązują 5 zadań otwartych.  

       2.   Czas pracy z zestawem zadań konkursowych – 90 minut.  

       3.   Prace uczniów są kodowane.  

       4.   Każdy z uczestników konkursu poza arkuszem z zadaniami otrzymuje kartki na 

             zapisanie rozwiązań i brudnopis.  

       5.   Uczniowie nie mogą używać korektorów i kalkulatorów.  

       6.   Zadania otwarte są punktowane zgodnie z kryteriami.  

       7.   Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż 

             podany w kryteriach,  oceniane jest maksymalną liczbą punktów.  

       8.   Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił błąd i konsekwentnie używał błędnego wyniku do 

             dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne 

             z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie  

             wykonaną  czynność  nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania 

             punktujemy tak, jakby błąd nie wystąpił. 

     9.     Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.  

   10.     Punkty będą przyznawane tylko za czynności objęte schematem punktowania.  

   11.    O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje  

             przewodniczący konkursu.  

   12.    Opiekunowie uczniów tworzą Komisję Konkursową II etapu. 

   13.    Komisja zobowiązana jest do czuwania nad prawidłowością przebiegu 

             konkursu,  rzetelnego sprawdzania prac, oceniania ich zgodnie z opracowaną  

             wcześniej punktacją. 

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu. 

15. Z każdego powiatu 10 najlepszych uczniów w kategorii szkoły podstawowe 

i gimnazja i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych przechodzi do trzeciego- 

finałowego etapu międzypowiatowego. 

Finał konkursu zostanie przeprowadzony  03.04.2019 r. w  ZSO w Kłodzku 

 

VIII  Regulamin powiatowej części konkursu 

 

       1.   Uczniowie samodzielnie rozwiązują 5 zadań otwartych. .  

       2.   Czas pracy z zestawem zadań konkursowych – 90 minut.  

       3.   Prace uczniów są kodowane.  

       4.   Każdy z uczestników konkursu poza arkuszem z zadaniami otrzymuje kartki na 

             zapisanie rozwiązań i brudnopis.  

       5.   Uczniowie nie mogą używać korektorów i kalkulatorów.  

       6.   Zadania otwarte będą punktowane zgodnie z kryteriami.  

       7.   Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż 

             podany w kryteriach,  oceniane jest maksymalną liczbą punktów.  

       8.   Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił błąd i konsekwentnie używał błędnego wyniku do 

          dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne 

           z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie  



            wykonaną  czynność  nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania 

            punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił. 

     9.    Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.  

   10.    Punkty będą przyznawane tylko za czynności objęte schematem punktowania.  

   11.    O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje  

            przewodniczący konkursu.  

   12.    W sytuacji gdy kilku uczniów otrzyma ten sam najlepszy wynik, zostanie 

            przeprowadzona dogrywka. 

   13.   Opiekunowie uczniów tworzą Komisję Finałową Konkursu. 

   14.   Komisja zobowiązana jest do czuwania nad prawidłowością przebiegu 

           konkursu,  rzetelnego sprawdzania prac, oceniania ich zgodnie z opracowaną  

           wcześniej punktacją. 

14. W dniu przeprowadzenia konkursu zostaną ogłoszone  wyniki konkursu i nastąpi 

rozdanie nagród. 

   15.   Dla zwycięzców przewidziane są nagrody 

         - Zwycięzca Konkursu otrzymuje Puchar Starostów Powiatu Kłodzkiego 

           i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich, a także nagrody 

            rzeczowe  

         - Laureaci  - 5 osób z najwyższą liczbą punktów, otrzymują nagrody rzeczowe. 

           - Każdy z uczestników otrzymuje dyplom za udział w finale konkursu. 

IX. Przepisy końcowe 

1. Uczniowie oraz ich opiekunowie podpisują klauzulę zgody oraz oświadczenie 

o przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

X. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorami danych są: 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą 
w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Powstańców Warszawy 8B oraz Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Kłodzku z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 11. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorami można się skontaktować poprzez adresy mailowe: dyrektor@lozabkowice.pl 
(Dyrektor LO w Ząbkowicach Śląskich) oraz lo_chrobry@powiat.klodzko.pl (Dyrektor ZSO w 

Kłodzku) lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować 

poprzez email: iod@zabkowice-powiat.pl (LO w Ząbkowicach Śląskich) lub iod@koptyra.pl 
(ZSO w Kłodzku). 

Z inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania oraz udziału uczestnika i wręczenia 

nagród podczas VI Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego, a także w celu realizacji 

działań promocyjno- informacyjnych konkursu. 

ODBIORCY DANYCH LUB 

KATEGORIE ODBIORCÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie 

przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a 

także prawo do przenoszenia swoich danych. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI  
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 

niemożnością udziału w organizowanym VI Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

ZGODA RODZICA 
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ___________________________________________ 
 
uczącego się w klasie ______w Szkole________________________________________________________, 
 

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

w zakresie:  

imię i nazwisko, klasa 

wizerunek  

na potrzeby udziału w VI Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym, organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku.  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję zapisy zawarte w regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam 

zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska oraz wizerunku 

dziecka/podopiecznego, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 

i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku oraz Liceum Ogólnokształcące 

im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

stronach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły 

w Ząbkowicach Śląskich oraz portalach społecznościowych np. Facebook itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie.  

 
_______________________________                  
własnoręczny podpis osoby uprawnionej 
 
WYPEŁNIA SZKOŁA 

Imię i nazwisko nauczyciela  

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Telefon kontaktowy  

Mail  

 


