
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  

DLA KLAS 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ŚLADAMI MATEMATYKÓW – STANISŁAW ULAM 

 

R E G U L A M I N 

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. Postanowienia ogólne 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej. Szkoły zgłaszają kandydatów drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sladamimatematykow@interia.pl do końca lutego 2020 r. Z uwagi na dużą 

liczbę szkół podstawowych został wprowadzony limit uczestników konkursu w liczbie 100.  

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenie powinno 

zawierać: nazwisko oraz imię ucznia, szkołę, nazwisko nauczyciela matematyki oraz jego tel. 

kontaktowy.  

Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą 

informacyjną oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia w ramach realizacji konkursu  

„Śladami matematyków”. Dokument dostępny w pasku zakładek na naszej stronie internetowej: 

www.zsnr1.limanowa.pl/projekty/sladami-matematykow/. W dniu konkursu opiekunowie uczniów 

przekazują kompletne zgody organizatorom konkursu. Prace uczniów, którzy nie posiadają w/w zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, nie będą oceniane. 

Konkurs odbędzie się 24 marca 2020  r. o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Organizatorzy proszą o przybycie 30 min. przed rozpoczęciem 

konkursu. Rozdanie nagród nastąpi 28 kwietnia 2020 r. o godz. 14.30. Na zakończenie będą zaproszeni 

zwycięzcy ze swoimi  nauczycielami matematyki, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz 

mailowo. Ponadto na stronie szkoły zostanie zamieszczona lista z wynikami konkursu.  

http://www.google.com/imgres?sa=X&rls=com.microsoft:en-US&biw=1280&bih=840&tbm=isch&tbnid=qCxm6TNKah6WkM:&imgrefurl=http://pl-pl.facebook.com/zsnr1limanowa&docid=_J5_aepfj4znJM&imgurl=https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn1/c16.13.163.163/s160x160/563163_495105927193018_1689886491_n.png&w=160&h=160&ei=uXrfUuneJIj8ygOQsYHIAQ&zoom=1&iact=rc&dur=390&page=2&start=20&ndsp=21&ved=0CJoBEK0DMBU
mailto:jantajdus@interia.pl
http://www.zsnr1.limanowa.pl/projekty/sladami-matematykow/


3. Forma konkursu.  

Konkursowy zestaw zadań składa się z dwóch części:  

 testu jednokrotnego wyboru – krótkie pytania na podstawie życiorysu Stanisława Ulama  

z wagą punktów 1 (życiorys zamieszczony na stronie naszej szkoły w zakładce projekty). 

 części praktycznej, w której uczniowie będą rozwiązywać 5 zadań otwartych z poziomu szkoły 

podstawowej z wagą punktów 2. 

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: tablet ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej … 

II miejsce: dysk zewnętrzny 

III  miejsce: przenośny głośnik 

6. Pozostałe informacje 

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na konkurs. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, dotyczy to również nagród –                          

w porozumieniu ze zwycięzcą. 

 Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa bez możliwości odwołania. 

 Wyniki konkursu zostaną wysłane na adresy e-mail podane w zgłoszeniu do konkursu. 

 Warunkiem przystąpienia do Powiatowego Konkursu Matematycznego „Śladami matematyków” jest 

wyrażenie zgody przez Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych. Jednocześnie uczeń przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą zostać 

udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania konkursu, 

opublikowania wyników z poszczególnych etapów (w tym ogłoszenia ich w mediach, Internecie, na 

stronie internetowej organizatora) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. 

 Przystąpienie przez ucznia konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego 

wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym czy promocyjnym, w mediach oraz 

na stronie internetowej szkoły oraz portali powiatowych. 

 Opiekunowie uczniów najpóźniej w dniu konkursu dostarczają podpisane zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Brak zgody skutkuje unieważnieniem pracy ucznia. 

 Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z akceptacją warunków konkursu. 


