
 

      Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  

                                     im. Mikołaja Kopernika w Opolu  

 
Regulamin Konkursu Matematycznego  

o Puchar Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu  
 
Organizatorem konkursu jest dyrekcja szkoły oraz nauczyciele matematyki Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr I w Opolu. 

I.   Skład Komisji Konkursu Matematycznego 

W skład Komisji Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych wchodzą nauczyciele matematyki  

PLO nr I w Opolu, oraz pracownik naukowy UO przygotowujący zadania. 

II.   Cele konkursu: 

● doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół 

podstawowych, 

● mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, 

● podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej, 

● rozwijanie pasji matematycznych uczniów. 

III.   Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych a także uzdolnionych uczniów 

 klas VII. 

IV.   Etapy konkursu 

Konkurs przebiega w jednym  etapie  organizowanym w PLO nr I w Opolu. 

V.   Organizacja konkursu 

1. Szkoły podstawowe otrzymują pismo skierowane do dyrektorów szkół  zawierające zaproszenie oraz 

regulamin konkursu. 

2. Konkurs odbywa się w terminie (dzień, godzina) podanym przez organizatora w zaproszeniu. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami matematyki typuje do konkursu 

trzyosobową drużynę (w szczególnych wypadkach może to być 2–osobowa drużyna). 

4. W zgłoszeniu do konkursu należy przy każdym nazwisku ucznia podać imię i nazwisko nauczyciela go 

uczącego. (Załącznik 1) 

5.  Zakwalifikowani uczniowie zgłaszają się na konkursu pod opieką nauczyciela.  

6. Uczniowie zgłaszający się do  konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, przybory 

matematyczne (cyrkiel, linijka) i przybory do pisania. Nie można używać kalkulatorów.  

7. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej szkoły  

w terminie do 7 dni po konkursie. 



8. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród odrębnym pismem.  

9. Zwycięzca otrzymuje Puchar Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu oraz 

nagrodę rzeczową. Zwycięska drużyna otrzyma statuetkę i nagrody rzeczowe.  Dla wszystkich uczestników 

będą przygotowane dyplomy uczestnictwa.  

10. Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają wynik w przedziale 85%,100% zostają laureatami konkursu,  

a uczniowie , których wyniki będą w przedziale 50%,85%  - finalistami.  

11. Opiekunowie laureatów i finalistów otrzymają podziękowanie za osiągnięcia w pracy z uczniem 

zdolnym. 

VI.   Zadania Komisji Konkursu Matematycznego dla Szkół Podstawowych 

● opracowanie regulaminu konkursu, 

● przygotowanie zadań konkursowych, 

● przygotowanie  protokołu, 

● organizacja  konkursu, 

● wyłonienie laureatów, finalistów i zwycięskiej drużyny w konkursie, 

● pozyskanie sponsorów nagród, sporządzenie i rozdanie dyplomów dla wszystkich finalistów  

i laureatów konkursu, 

● zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, 

● prowadzenie dokumentacji konkursu. 

VII.   Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności 

Tematyka zadań konkursowych obejmuje podstawę programową kształcenia ogólnego matematyki  

realizowaną w szkole podstawowej, z uwzględnieniem podwyższonego stopnia trudności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1.  

..................................... 
/miejscowość i data / 

 
 
 

Zgłaszamy drużynę z ..............................................................................  w .............................................................. 
     /nazwa szkoły/            /miejscowość/ 
 
do udziału w XX Konkursie Matematycznym o Puchar Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I 

 im. M. Kopernika w Opolu,  który odbędzie się 5 kwietnia 2023r.  

 

Skład drużyny: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 
Nazwisko i imię nauczyciela 
przygotowującego ucznia do konkursu 

1.    
2.    
3.    

 
Organizatorzy konkursu proszą, aby w przypadku, gdy na konkurs przyjedzie inny uczeń niż zgłoszony powiadomić o tym fakcie.  
Prosimy przesłać to zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: materkowska.magdalena@lo1.opole.pl      lub    
lesz.barbara@lo1.opole.pl 
 
 
 
 
 
Dane uczniów i nauczycieli będą wykorzystane tylko na potrzeby organizacji konkursu.  


