
               REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

ŚLADAMI MATEMATYKÓW

 Stefan Banach

1. Szczegółowe cele konkursu:
 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych oraz twórczego myślenia
 stosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce,
 rozwijanie zdolności dostrzegania różnych związków i zależności, 
 poznanie życia i twórczości wybranych matematyków.

Organizator:     Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
  ul. Piłsudskiego 81

 34-600 Limanowa

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-II liceum oraz I-III technikum. Szkoły zgłaszają
kandydatów  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mailowy:  sladamimatematykow@interia.pl
do  dnia  30  kwietnia  2016  r.  Liczba  uczestników  z  danej  szkoły  nie  powinna  przekraczać
liczby 3 razy ilość oddziałów klas biorących udział w konkursie.  Zgłoszenie powinno zawierać:
imię  oraz  nazwisko  ucznia,  klasę,  szkołę,  nazwisko  nauczyciela  matematyki  oraz
tel. kontaktowy.

Konkurs odbędzie się 18 maja 2016 o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej. Organizatorzy  proszą
o  przybycie  30 min  przed konkursem ze  względów organizacyjnych.  Rozdanie  nagród  nastąpi
2 czerwca 2016 i poprzedzone będzie wykładem Pracownika Naukowego AGH o godz. 1000. Podczas
Konkursu uczniowie biorący w nim udział będą mogli zapisać się na wykład. Zwycięzcy zostaną
powiadomieni  telefonicznie.  Ponadto na stronie szkoły  pojawi  się  lista  z  wynikami konkursu.  

3. Forma konkursu.
Konkursowy zestaw zadań składa się z dwóch części: 

 test jednokrotnego wyboru z wagą punktów 1 – krótkie pytania na podstawie życiorysu
Stefana Banacha w oparciu o książkę „Genialni. Lwowska szkoła matematyczna” Mariusza
Urbaniaka. Tekst dostępny również na stronie naszej szkoły.

 praktycznej z wagą punktów 2 - w której uczniowie będą rozwiązywać 5 zadań otwartych
z  poziomu  klas  I-II  liceum  oraz  I-III  technikum  z  następujących  zagadnień:  działania
w  zbiorze  liczb  rzeczywistych,  logarytm,  funkcja  liniowa,  układy  równań,  funkcja
kwadratowa, wielomiany, tw. sinusów oraz cosinusów, planimetria.

4. Pomoce naukowe
 linijka, ekierka, cyrkiel, ołówek, kolorowe długopisy
 kalkulator prosty
 nie wolno używać korektorów ani piór ze zmazywalnym atramentem

5. Nagrody rzeczowe

      I    miejsce:   laptop lub notebook ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej …
   II   miejsce:   tablet           …………………………………………………………..        
      III    miejsce:    dysk zewnętrzny  

    6. Pozostałe informacje

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, dotyczy to również nagrody

rzeczowej ufundowanej przez AGH.
 Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa bez możliwości odwołania.
 Wyniki konkursu zostaną wysłane na maile podane w zgłoszeniu konkursu
 Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z akceptacją warunków Konkursu. 

mailto:jantajdus@interia.pl

