
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
 

 
Regulamin I Powiatowego  

 
Konkursu Matematycznego 

 

πtagoras 2018 
 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
 

pod patronatem Starosty Opolskiego Zenona Rodzika 
 

I. Organizator  Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, 

 ul. Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie.  

 

II. Cele Konkursu  

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

matematyką. Skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu  powiatu opolskiego. 

2. Cele Konkursu:  rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  sprawdzenie umiejętności 

wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach, rozwijanie zainteresowań matematycznych, 

wyłonienie najlepszych matematyków spośród uczniów gimnazjów. 

3. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla gimnazjum 

oraz treści poszerzające podstawę programową.  

 

III. Organizacja Konkursu  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjów powiatu opolskiego. 

2. Konkurs πtagoras jest konkursem indywidualnym. 

3. Konkurs  rozegrany będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim. 

4. Każde gimnazjum zgłasza uczniów (załącznik nr 1), którzy będą reprezentowali szkołę w konkursie. 

Nauczyciel matematyki kwalifikuje do konkursu maksymalnie 3 uczniów (z każdego oddziału)  

z najwyższą oceną z matematyki za I semestr roku szkolnego 2017/18. W przypadku większej liczby 

uczniów o takim samym wyniku o uczestnictwie w konkursie decyduje nauczyciel przedmiotu.  Listę 

uczniów reprezentujących dane gimnazjum wraz z nazwiskiem opiekuna prosimy zgłaszać do 

koordynatora konkursu do dnia 1 marca 2018 r. (dane poniżej) 

5. Zakres materiału: podczas konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej przedmiotu matematyka (III etap edukacyjny) + wiadomości 

wykraczające poza program gimnazjum. 

6. Czas trwania Konkursu - 90 minut. 

7. Konkurs składa się z zadań otwartych i zamkniętych. Uczeń może uzyskać maksymalnie 36 punktów. 

8. Prace konkursowe sprawdza Komisja Konkursowa Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza  

w Opolu Lubelskim, w skład której wchodzą nauczyciele matematyki 

9. Konkurs jest bezpłatny. 

10. Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczenie wyników konkursu na 

stronie internetowej szkoły. 

 

 



Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
 

 

Harmonogram konkursu: 

 

• do 1 marca 2018 roku  przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie   - Załącznik nr 1  

• 14  marca 2018  godz. 9.00  - Konkurs πtagoras ;  przedstawienie listy Laureatów oraz 

wręczenie nagród. 

 

 

 

 

Koordynatorem Konkursu jest Joanna Mroczek.  

Wszelkie pytania należy kierować do Koordynatora Konkursu:   

• tel. 503022592 (nr prywatny koordynatora);   

• e-mail: jmroczek5@wp.pl  w temacie wiadomości wpisując: Konkurs Matematyczny. 
 

 

 

 

  



Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
 

Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie udziału  

w I Powiatowym Konkursie Matematycznym „πtagoras” 2018 

 

nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nauczyciel:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dane kontaktowe nauczyciela (nr tel., e-mail): ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uczniowie zgłoszeni do konkursu: 

L.p. nazwisko imię 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

Formy przekazania powyższej informacji: 

• telefonicznie: 503-022-592 

• pocztą elektroniczną: jmroczek5@wp.pl 

• faksem: 81-827-20-24 

• listownie na adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu 

Lubelskim, ul. Lipowa 23; 24-300 Opole Lubelskie 

mailto:jmroczek5@wp.pl

