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SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
I. Informacje ogólne  
 
Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego regulują łącznie: 

Ramowy Regulamin Wojewódzkich konkursów przedmiotowych od klas IV, dla uczniów 

gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 

organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Szczegółowy Regulamin 

Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa 

pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

 
II. Organizacja konkursu  
 
Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów  

i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego jest Pomorski Kurator Oświaty,  

na zlecenie którego działa Gimnazjum  im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich.  

 

III. Cele konkursu:  

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów,  

 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,  

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do podjęcia nauki   

w szkołach ponadgimnazjalnych,  

 przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych źródłach,  

 tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i szkół. 

 

IV. Uczestnicy konkursów 

 

1. W I stopniu (szkolnym) konkursu może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum  

i oddziału gimnazjalnego. 

2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej 

Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, 

stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, 

do której uczęszcza uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna).  

3. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się stopnia szkolnego danego konkursu, 

to uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora. 

4. Uczestnicy stopnia II i III winni stawić się w miejscu odbywania konkursu przynajmniej na 

pół godziny przed jego rozpoczęciem.  
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5. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu po okazaniu komisji 

konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

6. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację  

z udziału w konkursie. 

7. Przewodniczący komisji na każdym stopniu konkursu są odpowiedzialni za dostosowanie 

warunków technicznych do zgłoszonych wcześniej szczególnych potrzeb uczestników 

konkursu (np. przygotowanie stanowiska dla ucznia poruszającego się na wózku 

inwalidzkim). Nie przewiduje się zmian merytorycznych testu ani czasu przeznaczonego 

na rozwiązywanie zadań konkursowych. Dostosowanie nie może naruszać zasad 

samodzielnej pracy uczestnika konkursu.  

8. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca  

w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, 

nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje 

pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych 

materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).  

 
V. Organizacja konkursu 
 
1. Konkurs składa się z trzech stopni (etapów):  

I - szkolny,  

II - rejonowy,  

III - wojewódzki.  

 
2. Terminy konkursu: 

 

stopień I - szkolny 14 listopada 2018 r.    środa  godz.  14.00 

stopień II - rejonowy 25 stycznia 2019 r.      piątek  godz. 14.00 

stopień III - wojewódzki 15 marca 2019 r.         piątek  godz. 12.00 

 
3. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie 

jej udziału drogą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r. 

Szczegółowe zasady zgłoszenia dostępne są na stronie http://www.gimnazjum-trabki.pl/  

w zakładce „Konkurs z Matematyki”. 

Po upływie terminu zgłoszenia, przewodniczący konkursów ogłaszają listę szkół, które 

przysłały zgłoszenie, na stronie internetowej siedziby WKK w dniu 12 października 2018 r. 

4. Eliminacje szkolne (I stopień) są organizowane przez Szkolne Komisje Konkursowe (SKK), 

według zasad podanych w szczegółowych regulaminach konkursów. 
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5. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników konkursu przechodzą do II stopnia  uczniowie, 

którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach 

szkolnych. 

6. Z II stopnia (rejonowego) spośród uczestników przechodzą do III stopnia (wojewódzkiego) 

uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania  

w eliminacjach rejonowych  

7. Eliminacje III stopnia (wojewódzkiego) odbywają się w siedzibach wskazanych przez 

podmioty, o których mowa w punkcie IV ppkt 1 Ramowego regulaminu. 

8. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% punktów 

możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.  

9. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% punktów 

możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.  

 

VI. Organizacja zawodów I stopnia (szkolnego) 

1. Eliminacje odbędą się 14 listopada 2018 r. o godzinie 14.00. 

2. Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK) 

powołane przez dyrektorów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych.  

3. Na etapie szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania 

matematyki w gimnazjum (rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół.)  

4. Przygotowane przez WKK arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.  

5. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

6. Zadania zostaną przesłane do każdego gimnazjum lub oddziału gimnazjalnego drogą 

elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej w dniu poprzedzającym 

eliminacje szkolne i powinny być powielone w ilości odpowiadającej liczbie uczestniczących 

uczniów. W przypadku nieotrzymania zestawu zadań przewodniczący SKK niezwłocznie 

powiadamia przewodniczącego WKK e-mailowo: zawistowska.matma@gmail.com  lub 

po godzinie 14.00  -  telefonicznie: 692 400 126. 

7. Szkolne Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac 

uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu) ze stopnia 

szkolnego konkursu przedmiotowego. W przypadku gdy żaden z uczniów szkoły nie 

osiągnął wymaganych 70% punktów kwalifikujących go do stopnia rejonowego, SKK jest 

zobowiązana również do przesłania ww. protokołu do przewodniczącego RKK 

zawierającego informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do konkursu. Przewodniczący 

SKK przekazują Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej (RKK), w ciągu 3 dni 

mailto:zawistowska.matma@gmail.com
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roboczych, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, poprzez 

dyrektora szkoły, protokół z posiedzenia SKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty 

zgłoszenia ucznia do konkursu” tych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów 

kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. Kopie protokołu przesłanego do RKK, 

SKK pozostawia w swojej dokumentacji. 

8. Po zweryfikowaniu przez RKK prac uczniowskich ze stopnia szkolnego, przewodniczący 

poszczególnych komisji rejonowych w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia  

następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, ogłaszają listę uczniów 

zakwalifikowanych do II stopnia konkursu, na stronie internetowej siedziby RKK. Lista 

zawierać będzie: imię i nazwisko ucznia oraz miejscowość, w której zlokalizowana jest jego 

szkoła. 

VII. Organizacja zawodów II stopnia (rejonowego)  

1. Eliminacje odbędą się 31 stycznia 2019 r. – czwartek o godzinie 14.00 w siedzibach 

Rejonowych Komisji Konkursowych. 

Lp. 
Rejon 
obejmuje 

Nazwa i adres szkoły 
Imię i nazwisko  
przewodniczącej RKK 

1. 
m. Gdańsk 
 

Gimnazjum nr 26 
80-226 Gdańsk 
ul. Traugutta 92 
Tel 58 341 02 33 

 mgr Katarzyna Malicka 
zawistowska.matma@gmail.com 
 

2. 
m. Gdynia,  
m. Sopot  
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4  
w Gdyni-Szkoła Podstawowa nr 46 
ul. Chwaszczyńska 26 
81-571 Gdynia  
Tel: 58 629 12 69  

mgr Ewa Madziąg 
ewa.madziag@wp.pl 

3. 
powiaty: 
wejherowski, 
pucki 

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie 
ul. Łąkowa 36/38 
84-240 Reda 
Tel. (058) 678 70 80 
kom. 668 696 363 

mgr Aneta Gzik 
anetagzik@o2.pl 

4. 

m. Słupsk  
powiat 
bytowski, 
lęborski, słupski 

Gimnazjum z Oddziałami  
Integracyjnymi Nr 4  
76–200 Słupsk  
ul. Banacha 17  
Tel. 59 841-79-50  

mgr Anna Twardziak 
a.twardziak@wp.pl 
 

5. 

powiaty: 
gdański, 
nowodworski 
tczewski 

o ZSO nr 1 - Gimnazjum nr 1 
o 83-000 Pruszcz Gdański 
o ul. Niemcewicza 1 
o Tel. 58 682 – 36 - 10 

mgr Anna Korycka 
annadawid@wp.pl 

6. 

powiaty: 
kartuski, 
kościerski 
 

Gimnazjum Nr 2  
83-400 Kościerzyna  
ul. Szkolna 1  
Tel. 58 686-34-32  

mgr Grażyna Reca 
grazynarec@wp.pl 

mailto:zawistowska.matma@gmail.com
mailto:ewa.madziag@wp.pl
mailto:anetagzik@o2.pl
mailto:a.twardziak@wp.pl
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2. Wojewódzka Komisja Konkursowa przygotowuje zestaw zadań konkursowych  

i przesyła je wraz z kryteriami punktowania zadań do Przewodniczących Rejonowych 

Komisji Konkursowych.  

3. Zestaw zadań konkursowych może zawierać zadania otwarte i zamknięte.  

4. Na etapie rejonowym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania 

matematyki w gimnazjum (rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 sierpnia 

2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół) . 

5. Czas rozwiązywania zadań na etapie rejonowym wynosi 60 minut.  

6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

7. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac 

uczniowskich sporządzają protokół (załącznik nr 5 do Ramowego regulaminu) ze stopnia 

rejonowego konkursu przedmiotowego. Przewodniczący RKK przekazują 

Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (WKK), w ciągu 3 dni roboczych, 

licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, protokół z posiedzenia 

RKK, sprawdzone prace uczniów oraz „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” tych 

uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. 

Kopie protokołu przesłanego do WKK, RKK pozostawia w swojej dokumentacji. Pełną 

dokumentację RKK przesyła na adres:  

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich 

ul. Sportowa 2 

83-034 Trąbki Wielkie 

Konkurs Matematyczny 

8. Po zweryfikowaniu przez WKK prac uczniowskich ze stopnia rejonowego, przewodniczący  

WKK w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu 

przeprowadzenia konkursu, ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia 

konkursu, na stronie internetowej siedziby WKK. 

 

VIII. Organizacja zawodów III stopnia (wojewódzkiego) 

 

7. 

powiaty: 
chojnicki, 
człuchowski 
starogardzki 

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. 31 Stycznia 21,  
89-600 Chojnice 
Tel.: 52 397 50 39 

mgr Hanna Adamowicz  
hanna.a@o2.pl 

8. 

powiaty: 
malborski, 
sztumski, 
kwidzyński  

Gimnazjum Nr 3  
82-500 Kwidzyn  
ul. Kamienna 18  
Tel. 55 279-39-45  

mgr Zbigniew Warczak 
zwarczak@gim3.kwidzyn.pl  

 

https://www.google.pl/search?q=szko%C5%82a+podstawowa+nr+1+Chojnice&ie=&oe=
mailto:hanna.a@o2.pl
mailto:zwarczak@gim3.kwidzyn.pl
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1. Eliminacje odbędą się 15 marca 2019 r o godzinie 12.00 w siedzibie WKK   

w Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku. 

2. Wojewódzka Komisja Konkursowa przygotowuje zestaw zadań konkursowych.  

3. Zestaw zadań konkursowych może zawierać zadania otwarte oraz zamknięte.  

4. W stopniu wojewódzkim obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej 

nauczania matematyki w gimnazjum (rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) z rozszerzeniem  o tworzenie 

wykresów funkcji takich, jak: y=ax+b, y=ax2+b, y = |ax + b| itp. oraz opisywanie ich 

własności.                                    

5. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 90 minut zadania  

z arkusza przygotowane przez WKK.  

6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów,  

7. Przewodniczący WKK w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu 

przeprowadzenia eliminacji III stopnia konkursu dostarczają wojewódzkiemu 

koordynatorowi ds. konkursów w Kuratorium Oświaty w Gdańsku do zatwierdzenia 

protokoły (załącznik nr 6 do Ramowego regulaminu) z oddzielnymi listami 

proponowanych laureatów i finalistów, podpisane przez przewodniczących i członków 

WKK poszczególnych konkursów. Przewodniczący WKK przesyłają również protokoły 

pocztą elektroniczną. Listy laureatów i finalistów ustalane są według uzyskanej przez nich 

punktacji w porządku malejącym. Za prawidłowość danych odpowiada przewodniczący.  

8. Protokoły (po 2 egzemplarze) z oddzielnymi listami proponowanych laureatów i finalistów 

III stopnia (wojewódzkiego) zatwierdza Pomorski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych 

od ich otrzymania. 

9. Przewodniczący WKK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów i finalistów ogłasza je 

niezwłocznie wraz z kryteriami odpowiedzi, na stronie internetowej siedziby WKK.   

10. Listy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata zostaną przesłane do Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej przed egzaminem gimnazjalnym. 

 

IX. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych 

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni  opiekunowie) oraz nauczyciele przygotowujący uczniów 

do konkursu mają prawo wglądu do prac konkursowych ocenionych przez komisje 

poszczególnych stopni w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, w czasie 

uzgodnionym z przewodniczącym odpowiedniego stopnia. Prośbę o wgląd należy 

przedłożyć następnego dnia roboczego po ogłoszeniu wyników. Prośbę o wgląd do prac 

uczestników stopnia szkolnego przedkłada się przewodniczącemu SKK. Prośbę o wgląd 

do prac uczestników stopnia rejonowego i wojewódzkiego przedkłada się 
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przewodniczącemu WKK, wgląd do prac uczestników stopnia rejonowego  

i wojewódzkiego następuje w siedzibie WKK, w obecności osoby wyznaczonej przez 

organizatora konkursu. 

2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów zastrzeżeń  

w zakresie sprawdzania i oceniania prac: 

1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub 

elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego 

rodzice (opiekunowie prawni): 

a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół 

powołany przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna, 

b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół 

powołany przez przewodniczącego WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna, 

c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds. Konkursów. 

Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Pomorskiego Kuratora 

Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki Koordynator ds. Konkursów, inny 

wizytator Kuratorium Oświaty, przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego 

przedmiotu, niebędących członkami WKK.  Decyzja zespołu jest ostateczna. 

Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy 

konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy. 

3. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego 

dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów. 

4. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia 

wniesienia odwołania. 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Eliminacje konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem 

zasady samodzielności.  

2. Podczas przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów w sali mogą przebywać 

wyłącznie uczestnicy konkursu, członkowie komisji konkursowej, obserwatorzy  

z ramienia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz osoby upoważnione przez 

przewodniczącego RKK/WKK do nadzorowania przebiegu danego stopnia konkursu. 

3. Zapewnienie należytej opieki uczniom dojeżdżającym na eliminacje konkursowe  należy do 

obowiązków dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  
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4. Zadania stopnia II i III są ogłaszane przez przewodniczącego WKK na stronie internetowej 

WKK w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu eliminacji,  

a kryteria odpowiedzi w dniu ogłoszenia wyników odpowiednio II i III stopnia.  

5. W pracach Wojewódzkich Komisji Konkursowych nie mogą uczestniczyć nauczyciele, 

których uczniowie zakwalifikowali się do III stopnia konkursu. W tym przypadku ich miejsce 

zajmują inni nauczyciele powołani przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do składu komisji. 

 

Proponowana literatura 

1) „Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam!" - W. Bednarek, 

Wydawnictwo Nowik  

2) „Konkursy matematyczne dla gimnazjum" - Z. Narojczyk, J. Sterczewska, 

Wydawnictwo Aksjomat 

3) „Konkursy matematyczne dla uczniów gimnazjum" - S. Zieleń, Wydawnictwo Nowik 

4) „Zbiór zadań konkursowych"  - J. Janowicz, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe  

5) „Bukiety matematyczne dla gimnazjum" - P. Jędrzejewicz, Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe 

6) „Ciekawa matematyka dla uczniów gimnazjum"  - W. Bednarek, Wydawnictwo Nowik  

7) „Liga zadaniowa” Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. -   

Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Wydawnictwo Aksjomat 

8) „Matematyka bez formuł” - Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Wydawnictwo 

Aksjomat 

9) „Odlotowa matematyka” – H. Pawłowski, W. Tomalczyk, Oficyna Wydawnicza „Tutor” 
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                                                            mgr Bożena Zawistowska 

            zawistowska.matma@gmail.com 
 

mailto:zawistowska.matma@gmail.com

