
REGULAMIN V KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH KLAS VIII MIASTA POZNANIA O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM 

OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 OS. OŚWIECENIA 1 
 

Cel konkursu: 
-rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów 
-wykrywanie uzdolnień matematycznych 
-popularyzowanie matematyki 
 
 Po raz piąty proponujemy szkołom udział w konkursie matematycznym dla uczniów klas VIII. 
Eliminacje szkolne przeprowadza się w formie pisemnej. Do etapu rejonowego kwalifikuje się uczestnik, który otrzymał 
minimum 85% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania w etapie szkolnym, przy czym nie więcej niż trzech 
najlepszych uczestników etapu szkolnego. 
 W przypadku uzyskania prac więcej niż trzech uczniów równej liczby punktów szkolna komisja konkursowa 
przeprowadzi dodatkowe eliminacje. 
 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji 
wystąpienia zakażenia COVID-19 na danym terenie lub innych okoliczności: tylko wariant A – tradycyjna 
forma kształcenia lub podczas nauki zdalnej oraz decyzji komisji o przeprowadzeniu konkursu przy 
użyciu narzędzia Office 365 – Teams. (wówczas zostaną przesłane loginy i hasła do opiekunów z prośbą 
o przekazanie uczestnikom konkursu). 
 
 Zgłoszenie do konkursu rejonowego szkoły przysyłają do Szkoły Podstawowej nr 19 
w Poznaniu, os. Oświecenia 1 do 21.12.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: konkursymat@wp.pl 
 
Szkoła zgłaszająca uczniów otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia uczestników drogą elektroniczną. 
 
W zgłoszeniu należy uwzględnić: 
- nazwę szkoły, 
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę, 
- imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał ucznia do konkursu. 
 
Etap rejonowy i finałowy odbędzie się 22 lutego 2023 r. (środa) o godzinie 1400  
w SP 19 w Poznaniu. Składać się on będzie z dwóch części: 
 
- testu z zadaniami zamkniętymi - etap I czas pracy: 60 min 
- zadań otwartych - finał czas pracy: 60 min 
 
Do finału kwalifikuje się uczeń, który uzyskał w części testowej minimum 90% ogólnej liczby punktów możliwych do 
uzyskania w tej części konkursu. 
Suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie decyduje o zajęciu miejsca przez uczestnika. 
W przypadku nieuzyskania w I etapie przez żadnego uczestnika wymaganych 18 pkt lub gdy co najmniej 18 pkt uzyska 
niewielu uczestników, komisja może zakwalifikować do II etapu najlepszych uczestników, którzy otrzymali mniej niż 18 
pkt. 
Decyzja komisji jest ostateczna. 
 
Uczestnicy konkursu powinni, na poszczególnych etapach, wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi 
podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wiadomościami i umiejętnościami poszerzającymi treści podstawy 
programowej. 
 
 

 
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od zakończenia konkursu na stronie internetowej 
www.sp19poznan.pl 

Podczas eliminacji uczniowie nie korzystają z kalkulatorów. 
 

Uczniowie biorący udział w konkursie posiadają ważną legitymację szkolną i zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

Szczegółowe procedury dotyczące przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie www.sp19poznan.pl 
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