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XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny adresowany jest do uczniówklas VIII 
szkół podstawowych 

 
REGULAMIN KONKURSU 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego, zwanego 
dalej Konkursem, jest Dyrekcja i Zespół Nauczycieli Matematyki przy I 
Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego powołuje Komisję Konkursową, 
która organizuje, nadzoruje i przeprowadza Konkurs. 

II. Założenia konkursu 

 1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących 
szczególne zainteresowanie matematyką. 

2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania 
matematyki dla szkoły podstawowej oraz treści poszerzające podstawę 
programową:  przekształcanie wyrażeń algebraicznych z zastosowaniem wzorów 
skróconego mnożenia, stosowanie twierdzenia o kątach w kole (środkowym i 
wpisanym) , rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą . 

III. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół 
podstawowych, rozwijanie umiejętności matematycznych oraz mobilizowanie 
uczniów do samodzielnej i systematyczniej pracy. 

IV. Komisja Konkursowa 

1. Dyrektor I LO powołuje trzyosobową Komisje Konkursową, zwaną dalej 
Komisją, oraz wyznacza przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

2. W skład Komisji wchodzą nauczyciele matematyki I Liceum 
Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. 

3. Zadaniem komisji jest organizacja konkursu i nadzór nad jego 
przebiegiem, a w szczególności: 

a) przygotowanie zadań konkursowych 
b) ocenienie poprawności ich rozwiązań 
c) ustalenie listy laureatów 
d) upowszechnienie informacji o konkursie wśród młodzieży 
e) nadzór nad przebiegiem konkursu. 
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IV. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowieklas VIII szkół podstawowych. Każda 
szkoła może zgłosić po 4 uczestników.Wypełnione zgłoszenie należy przesłać 
w formie elektronicznej naadres szkoły: 1lo@1lo-tomaszow.com.plbądź zgłosić w 
sekretariacie szkołydo 15.03.2021 r. 

 

V. Zasady Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony  23.03.2021r. w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie 
Mazowieckim - będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru i 
zadań otwartych. 

2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu na podstawie ilości 
zdobytych punktów. 

3. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół w ciągu 7 dni od 
przeprowadzenia konkursu. 

4. Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa zostaną 
rozesłane do szkół oraz opublikowane na stronie internetowej pod 
adresem: www.1lo-tomaszow.com.pl 
 

VI. Terminarz konkursu 
1. Termin nadsyłania zgłoszeń do  15.03.2021r. 
2. Konkurs     23.03.2021r. godz. 1000 
3. Ogłoszenie wyników   30.03.2021r. 

 
VII. Laureaci i nagrody 

1. Na podstawie wyników Komisja ustala listę laureatów. 
2. I LO w Tomaszowie Maz. zorganizuje uroczyste zakończenie konkursu, 

na którym zostaną wręczone laureatom nagrody oraz Dyplomy 
laureata, które uczniowie powinni dołączyć do dokumentów 
składanych do szkoły w ramach rekrutacji. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowanie imion, nazwisk 
oraz informacji o uczestnikach Konkursu. 

2. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie 
internetowej:www.1lo-tomaszow.com.pl 

 


