
    
,,Matematyka ma to do siebie, 

Kto raz znalazł się pod jej urokiem, 

 ten wracać będzie do niej zawsze” 
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Regulamin Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego 

„Matematyka może być łatwa i przyjemna.” 

pod honorowym patronatem Starosty Płockiego 

 

 

Organizator: 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego 

W Wyszogrodzie 

ul. Niepodległości 11 a 

09-450 Wyszogród 

e-mail: zs-wyszogrod@wp.pl 

tel. 24  231 11 00 

       §1 

      Cele konkursu 

 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów,  

  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,  

  Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów,  

  Popularyzacja matematyki wśród uczniów,  

 Mobilizowanie i motywowanie młodzieży do rozwiązywania 

matematycznych problemów,  

 Budzenie nawyku współzawodnictwa, 

 Inspirowanie do twórczego i krytycznego myślenia. 

       §2 

                   Zakres konkursu 

 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z  klas 7 i 8  

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 W konkursie biorą udział drużyny trzy osobowe. 



 Ze szkoły ponadpodstawowej do konkursu może przystąpić maksymalnie 

osiem trzyosobowych drużyn. 

 Sprawdzeniu podlega wiedza matematyczna.  

 Konkurs polega na rozwiązaniu testu w formie on-line, łamigłówek oraz 

zadań otwartych, które będą wysyłane na platformie MS Teams. 

 Link do platformy zostanie przesłany na adres email. 

 Proszę wysyłać zgłoszenia na adres email: 

konkursmatematycznyZSWyszogrod@gmail.com 

 Z powyższego adresu zostaną powysyłane linki do zalogowania się na 

platformie MS Teams 

 Próba połączenia odbędzie się 20 kwietnia 2021r. o godzinie 12:30 

 Jedna z konkurencji zostanie przeprowadzona na platformie edukacyjnej  

https://quizizz.com/join.  

 Rozpoczęcie konkursu dla szkół podstawowych odbędzie się  

 21 kwietnia 2021r. o godzinie 9:00  na platformie MS Teams. 

 Rozpoczęcie konkursu dla szkół ponadpodstawowych odbędzie się   

21 kwietnia 2021r. o godzinie 12:00 na platformie MS Teams. 

 Podsumowanie wyników konkursu odbędzie się 22 kwietnia 2021r. o 

10:00 na platformie  MS Taems 

 Uczestnicy konkursu przesyłają karty zgłoszeniowe wraz z klauzulą 

RODO, na adres organizatora. 

 Decyzje Jury konkursowego mają charakter ostateczny. 

 W przypadku równej ilości punktów będzie liczył się czas wysyłania prac. 

        

§3 

 Forma przeprowadzenia konkursu. 

 

 Do dnia 14 kwietnia 2021 r., uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe na 

adres e-mail: konkursmatematycznyZSWyszogrod@gmail.com 

https://quizizz.com/join
mailto:konkursmatematycznyZSWyszogrod@gmail.com


 

 Do rozwiązania testu będzie można przystąpić na dowolnym urządzeniu z 

dostępem do internetu tj. smartfon, komputer.  

 Za sprawne działanie sprzętu i dostęp do internetu odpowiada uczestnik 

konkursu i jego opiekun. 

 Warunkiem koniecznym do udziału w teście, jest wpisanie swojego 

imienia i nazwiska podczas procesu rejestracji w oknie „Twoja nazwa na 

platformie Quizizz”. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy 

techniczne podczas procesu rejestracji do quizu on-line. 

 

            §4 

 Nagrody 
 

 Organizatorzy zapewniają  nagrody rzeczowe,  

 

 

Karta zgłoszeniowa z klauzulą RODO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karta zgłoszenia ucznia  

do Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego  

„Matematyka może być łatwa i przyjemna„ 

 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Imię (imiona) ucznia ............................................................................, 

Nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………………………………, 

Data urodzenia    …………………………………………………………………………………………….., 

Adres e-mail uczestnika......................................................................... 

Imię i nazwisko(nauczyciela przygotowującego ucznia) 

............................................................................................, 

Nazwa szkoły  

      ........................................................................................................., 

 

Adres szkoły ....................................................................................... 

        Powiat...................................  Gmina ................................................, 

Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021   ................., 

 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie  ul. Niepodległości 11, 

09-450 Wyszogród. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marek Rochna, tel. 602 523 360. Celem przetwarzania 

danych jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy  

w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów.  

 

 

.......................................                                  ....................................... 

     Podpis rodzica/prawnego opiekuna                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        



 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

 

 

        Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

i Ponadpodstawowych, nauczyciele matematyki.  

Organizatorzy, tj. Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Międzypowiatowym Konkursie 

Matematycznym. Honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objął 

Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek. 

Konkurs adresowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie 

umiejętności logicznego myślenia i rozwijanie potencjału intelektualnego 

uczniów. Popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz mobilizowanie 

i motywowanie młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów.  

Termin dostarczenia karty zgłoszenia upływa do 14 kwietnia 2021 na adres: 

e-mail: konkursmatematycznyZSWyszogrod@gmail.com 

 

Do listu załączamy  regulamin oraz kartę zgłoszenia. 

 

Serdecznie zapraszamy 

                                                                                                       Dyrektor 
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