
REGULAMIN  

KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

IM. PROF. MARII BARNAT 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława 

Jagiełły w Przeworsku.  

Koordynatorem Konkursu są nauczyciele matematyki I LO. 

II. CELE KONKURSU: 

Konkurs organizuje się w celu popularyzacji matematyki oraz rozwijania zdolności  

i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowania umiejętności logicznego 

myślenia, a także budzenia nawyku dobrego współzawodnictwa. Ma on jednocześnie 

upamiętnić postać niezapomnianej, długoletniej nauczycielki matematyki, obdarzonej 

niezwykłą zdolnością przekazywania wiedzy, Pani Profesor Marii Barnat. 

III. ZASADY I ORGANIZACJA KONKURSU: 

1) Konkurs odbywa się raz w ciągu każdego roku szkolnego.  

2) W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich I Liceum 

Ogólnokształcącego w Przeworsku oraz uczniowie klas ósmych szkół 

podstawowych powiatu przeworskiego. 

3) Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny. 

4) Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez 

ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 

6) Uczniowie deklarują chęć uczestnictwa u swoich nauczycieli matematyki. 

7) Deklaracje uczestnictwa uczniów szkół podstawowych zgłasza nauczyciel lub 

dyrektor SP na adres e-mail I LO. 

8) Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu przynosi wypełnioną i podpisaną przez 

rodziców/prawnych opiekunów kartę uczestnika. 

9) I LO nie ponosi kosztów finansowych w związku z dojazdem uczestników na 

Konkurs. 

10) Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami wyrażają zgodę na zamieszczenie 

wyników oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły. 

11) Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania 

matematyki w szkole podstawowej oraz materiał z zakresu podstawowego  

i rozszerzonego nauczania matematyki w klasie pierwszej i drugiej liceum. 

12) Udział w Konkursie polega na rozwiązaniu zadań w jednej z kategorii: 

a. - klasa ósma szkoły podstawowej; 

b. - klasa pierwsza liceum; 

c. - klasa druga liceum dla absolwentów szkoły podstawowej; 

d. - klasa druga liceum dla absolwentów gimnazjum. 



13) Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap I w systemie online, etap II (zadania 

otwarte) - stacjonarnie w budynku Liceum. Uczniowie pracują indywidualnie.  

W czasie rozwiązywania zadań etapu II mogą korzystać z przyborów 

geometrycznych i kalkulatorów. 

14) Spośród uczestników etapu I zostaną wyłonieni finaliści zakwalifikowani do  

etapu II w zależności od liczby zdobytych przez nich punktów oraz czasu 

wykonania zadań. 

15) Zadania i kryteria oceniania przygotowują nauczyciele matematyki I LO, którzy 

tworzą komisję poprawiającą prace uczniów. 

16) Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

17) Wyniki Konkursu zostaną przesłane do szkół podstawowych oraz będą 

zamieszczone na stronie internetowej I LO. 

18) Wszelkie szczegółowe ustalenia i zmiany dotyczące regulaminu i sposobu 

przeprowadzania Szkolnego Konkursu Matematycznego im. Prof. Marii Barnat 

dokonywane są przez nauczycieli matematyki w I LO w Przeworsku. 

19) W sytuacjach nieobjętych regulaminem wszelkie inne sprawy rozstrzygają 

organizatorzy Konkursu. 

IV. NAGRODY 

1) Laureaci Konkursu w każdej kategorii otrzymują nagrody i wyróżnienia. 

2) Wszyscy uczestnicy biorący udział w Konkursie otrzymują dyplomy. 

 

 

Życzymy wytrwałości i matematycznych sukcesów. 

 

 

 

Nauczyciele matematyki  

I LO w Przeworsku 

 

 

 

 

 

 

 


