
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO  

„OKTAGON” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU 

DĘBICKIEGO 

 

Organizator konkursu: 

Katolickie Centrum Edukacji KANA 

ul. Chopina 2, 39 – 200 Dębica 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów. 

2. Doskonalenie umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia uczniów.  

3. Umożliwienie uczniom sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności matematycznych. 

4. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. 

5. Tworzenie możliwości współzawodnictwa uczniów i szkół. 

Tematyka zadań konkursowych: 

Konkurs obejmuje wszystkie treści matematyczne zawarte w podstawie programowej 

przedmiotu matematyka dla klas IV-VI oraz treści - wymagania szczegółowe dla klas VII-VIII 

od I do XI włącznie, a także XIV i XV. 

 

Struktura i przebieg konkursu: 
1. W konkursie bierze udział jeden trzyosobowy zespół z każdej zgłoszonej szkoły. 
2. Konkurs jest dwuetapowy. Obydwa etapy i ogłoszenie wyników są tego samego dnia. 
3. Pierwszy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań zamkniętych i otwartych 
przez każdego z uczestników i trwa 45 minut. 
4. W drugim etapie uczniowie pracują w grupach trzyosobowych, rozwiązują wspólnie przez 
45 minut zadania. 
5. Uczestnik konkursu może korzystać z kalkulatora prostego oraz przyborów 
geometrycznych (linijka, cyrkiel, ekierka, ołówek). 
6. Do sali, w której odbywa się konkurs uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń 
telekomunikacyjnych i informatycznych, w tym telefonów komórkowych. 
7. Warunkami przystąpienia ucznia do konkursu są: 
- podpisanie przez jednego z rodziców oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do 
niniejszego regulaminu; 
- zapoznanie się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.   
8. Laureatów konkursu wyłania się w dwóch kategoriach: 
- indywidualnie (trzech uczniów, którzy mają największą liczbę punktów w pierwszym 
etapie); 
- drużynowo (sumujemy punkty zdobyte przez członków zespołu w pierwszym etapie oraz 
przez drużynę w drugim etapie i wyłaniamy jedną zwycięską drużynę). 



W przypadku remisu, planujemy dogrywkę. 
 
 

Termin konkursu: 
12 grudnia 2019 r. 
 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: 

Katolickie Centrum Edukacji KANA 

ul. Chopina 2, 39 – 200 Dębica 

Zgłaszanie uczniów do konkursu: 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29 listopada 2019 r. pocztą elektroniczną na adres 

kana.debica@wp.pl temat - "Konkurs matematyczny” lub drogą pocztową. 

W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres e-mail szkoły, imiona i nazwiska uczestników 

konkursu, imię i nazwisko, oraz telefon kontaktowy nauczyciela zgłaszającego. 

Do każdej zgłaszającej się szkoły zostanie wysłane pocztą elektroniczną zawiadomienie o jej 

udziale w konkursie. 

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody. 

Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu prześlemy do szkół. 

mailto:kana.debica@wp.pl

