
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY MATEMATYCZNEJ 

„JEDEN Z WIELU” 

Adresaci: 

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce 

Cele konkursu: 

 rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce; 

 rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów; 

 stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów, a nauczycielom warunków twórczej pracy                       

z młodzieżą; 

 samoocena własnych możliwości ucznia; 

 rozbudzenie zainteresowania uczniów matematyką; 

 motywowanie uczniów do nauki matematyki; 

 

Organizatorzy konkursu: 

 

Nauczyciele matematyki w Zespole Szkól Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.  

 

Miejsce i termin: 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 17.03.2023r. na 3,4,5 lekcyjnej w auli szkolnej. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs na zakończenie „Tygodnia z matematyką w ZSZ Nr 2” – projektu realizowanego w związku        

z obchodami „Światowego dnia liczby π”. Szczegóły projektu w odrębnym harmonogramie.  

2. W konkursie mogą uczestniczyć chętne 2-osobowe drużyny składające się z uczniów Zespołu Szkół 

zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. 

3. Dwuosobowe drużyny zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczyciela matematyki do dnia 

16.03.2023r. 

4. Do gry przystępuje dowolna liczba zespołów. 

5. Podczas konkursu zespół losuje na kole dział, z którego otrzyma zadanie do rozwiązania.  

6. Zadania dla poszczególnych zespołów dostosowane są do realizowanego przez nich poziomu 

edukacyjnego. 

7. Zadanie z działu jest losowo wybierane z puli zadań przez prowadzącego, czytane na głos                           

i prezentowane na rzutniku. 

8. Czas do namysłu i rozwiązania zadania wynosi 3 minuty. Po trzech minutach zespół prezentuje 

rozwiązanie zadania i odpowiedź. 

9. W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podaje poprawną odpowiedź i prezentuje ją na rzutniku. 

10. Decyzja prowadzącego jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla uczestników. 

11. Na każdym stanowisku są trzy kolorowe paski z bibuły oznaczające tzw. szanse. Zła odpowiedź lub brak 

odpowiedzi po upływie ustalonego czasu – to utrata szansy, czyli zerwanie paska bibuły. W całej grze, 

obowiązuje zasada, że utrata trzech szans oznacza odpadnięcie z gry. 
12. Zerwanie ostatniego paska z bibuły na stanowisku odpowiadającego gracza informuje go                         

o wyeliminowaniu z gry. 

13. Kolejność udzielania odpowiedzi na pytania przez drużyny jest zgodna z numeracją stanowisk. 

14. Trzy zespoły, które jako ostatnie odpadną z gry lub zachowają jak najwięcej swoich szans są laureatami 

konkursu. 



15. W przypadku gdy kilka zespołów ma tę samą liczbę zachowanych szans, organizator zastrzega sobie 

możliwość wyłonienia zwycięzców w drodze dodatkowej eliminacji kwalifikacyjnej. 

16. Zwycięzcy otrzymają upominki, dyplomy oraz nagrody w formie oceny z aktywności z przedmiotu 

matematyka (I miejsce – ocena celująca; II miejsce – ocena bardzo dobra+; III miejsce – ocena bardzo 

dobra). 

17. Wyniki zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz szkolnym Facebooku do dnia 24.03.2023r. 

 

 
 

 

 

 


