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DZYPOWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

Nauczyciel prowadzący 



VI MI ĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU 
MATEMATYCZNEGO 

dla uczniów szkół podstawowych

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa si
dalej „Konkursem”. 

 

1. Starostwo Powiatowe w Wieluniu;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
2. W I etapie Konkursu może wz

i 10 uczniów z gimnazjum
3. Zgłoszenia uczniów można dokona

(załącznik nr 1) na adres 
43 843 04 75. 

 

1. Rozwijanie zainteresowań
gimnazjalnych. 

2. Doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiej
3. Wdrażanie uczniów do samodzielnego, logicznego i twórczego my
4. Umiejętne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwi
5. Rozbudzanie świadomości wpływu matematyki na sytuacje z ró

i życia. 
6. Odkrywanie uczniów utalentowanych w zakresie matematyki i praca nad rozwijaniem ich 

zdolności. 

 

REGULAMIN   
ĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
 

§ 1 

Wprowadzenie 

śla warunki, na jakich odbywa się konkurs matematyczny, zwany 

§ 2 

Organizatorzy Konkursu 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu; 
II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
że wziąć udział maksymalnie 10 uczniów ze szkoły podstawowej 

i 10 uczniów z gimnazjum. 
żna dokonać do 5 kwietnia 2019 r.  na odpowiednim formularzu 

na adres agnieszka.wyrembak@korczak.wielun

§ 4 

Cele Konkursu 

Rozwijanie zainteresowań matematycznych i uzdolnień uczniów szkół 

Doskonalenie, popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych z matematyki.
anie uczniów do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia.
tne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów matematycznych.

ści wpływu matematyki na sytuacje z różnyc

Odkrywanie uczniów utalentowanych w zakresie matematyki i praca nad rozwijaniem ich 
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 konkurs matematyczny, zwany 

gimnazjów.  
10 uczniów ze szkoły podstawowej 

na odpowiednim formularzu 
korczak.wielun.pl lub faxem  

 uczniów szkół podstawowych 

ci matematycznych z matematyki. 
ślenia. 
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Odkrywanie uczniów utalentowanych w zakresie matematyki i praca nad rozwijaniem ich 



§ 5 

Zakres tematyczny Konkursu 

1. W I etapie Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej z matematyki  
w gimnazjum lub odpowiednio w szkole podstawowej; 

2. W II etapie Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej obejmuje treści określone  
w podstawie programowej z matematyki w szkole podstawowej oraz treści poszerzające 
podstawę programową: 

Uczeń:  
• oblicza długość okręgu o danym promieniu lub danej średnicy, 

• oblicza promień lub średnicę okręgu o danej długości okręgu, 
• oblicza pole koła o danym promieniu lub danej średnicy, 

• oblicza promień lub średnicę koła o danym polu koła,  
• oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów 

tworzących pierścień, 
• stosuje w zadaniach wzór na długość okręgu i pole koła,   
• stosuje w zadaniach własności stycznej i siecznej do okręgu,  

• rozpoznaje figury symetryczne względem prostej oraz względem punktu, 
• wykorzystuje w zadaniach własności figur w symetrii osiowej i środkowej, 
• wykorzystuje w zadaniach własności współrzędnych punktów w symetrii względem 

osi oraz początku układu współrzędnych, 
• rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta, 

• zna i stosuje w zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej 
kąta,   

• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie symetrii oraz uzupełnia 
figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury, 

• rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii,  
• zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa, 

• przeprowadza proste dowody geometryczne,  
• znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne (całkowite lub 

wymierne) oraz znajduje współrzędne drugiego końca odcinka, gdy dany jest jeden 
koniec i środek, 

• oblicza długość odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie 
współrzędnych, 

• dla danych punktów kratowych A i B znajduje inne punkty kratowe należące do 
prostej AB.  

 

3. W II etapie Konkurs dla uczniów gimnazjum obejmuje treści określone w podstawie 
programowej z matematyki w gimnazjum oraz treści poszerzające podstawę 
programową: 

Uczeń:  

• przekształca wyrażenia algebraiczne z wykorzystaniem wzorów skróconego 
mnożenia, 



• wykorzystuje i interpretuje zależności funkcyjne opisane wzorem, słownie lub 
przedstawione za pomocą wykresu lub diagramu (argumenty, wartości funkcji),  

• rozwiązuje zadania dotyczące wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych,  

• stosuje twierdzenia o kątach w kole (środkowych i wpisanych) przy rozwiązywaniu 
zadań problemowych,  

• wykorzystuje własności figur podobnych do rozwiązywania zadań tekstowych,  

• oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa (także w zadaniach osadzonych  
w kontekście praktycznym), 

• stosuje związki miarowe oraz własności graniastosłupów i ostrosłupów do 
rozwiązywania zadań problemowych, w tym zadań dotyczących przekrojów tych brył, 

• przeprowadza proste dowody w oparciu o poznane twierdzenia, własności liczb oraz 
własności figur płaskich i brył,  

• rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, 
• rozwiązuje równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą  

z wartością bezwzględną, 
• rozwiązuje równania I stopnia z jedną niewiadomą z parametrem oraz układy równań  

I stopnia z dwiema niewiadomymi z parametrem, 
• rysuje wykres funkcji liniowej, korzystając z jej wzoru; interpretuje współczynniki 

występujące we wzorze funkcji liniowej, 
• wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie 

oraz bada własności funkcji, 

• oblicza pole powierzchni i objętość walca, stożka i kuli (także w zadaniach 
osadzonych w kontekście praktycznym), 

• stosuje związki miarowe i własności brył obrotowych do rozwiązywania zadań 
problemowych, w tym zadania dotyczących przekrojów tych brył. 

  



§ 6 

Przebieg Konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

1. Etap szkolny (etap I) – 6 maja 2019 r. godz. 9:00. 
• Polega na rozwiązaniu przez uczniów zadań zamkniętych i otwartych. 
• Arkusze konkursowe etapu szkolnego wraz z kluczem odpowiedzi zostaną 

dostarczone do danej szkoły najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. 
• Czas przewidziany na rozwiązanie zadań - 45 minut. 
• Odbywa się w szkole, która zgłosiła uczestników – te same zadania w tym samym 

czasie rozwiązują wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie. 

• Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze wzorami. 
• Prace konkursowe sprawdzane są przez nauczycieli matematyki w macierzystych 

szkołach uczestników. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego szkolny koordynator 
przesyła elektronicznie na adres agnieszka.wyrembak@korczak.wielun.pl listę 
zakwalifikowanych uczniów z podziałem na szkołę podstawową i gimnazjum 
najpóźniej do 10 maja 2019 r. 

• Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 
m.in. nauczyciel matematyki, tzw. Szkolny Koordynator Konkursu. 

• Konkurs odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności.  
 

2. Etap powiatowy (etap  II)  – 17 maja 2019 r. godz. 9:00. 
• Do etapu II zakwalifikuje się co najwyżej 3 uczniów szkoły podstawowej  

i co najwyżej 3 uczniów szkoły gimnazjalnej, którzy uzyskali najwyższy wynik  
w eliminacjach szkolnych. 

• Odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu. 
• Na finał należy zgłosić się z aktualną legitymacją szkolną. 

• Czas przewidziany na rozwiązanie zadań - 90 minut. 
• W tym etapie przewidziano zadania zamknięte i otwarte. 

• Prace konkursowe sprawdzane są przez komisję konkursową powołaną przez 
dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu. 
 

3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 maja 2019 r. w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu. 

 


