
Pomimo licznych zakazów i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną 

nie chcemy rezygnować z konkursu. Zmieniamy jedynie jego formę- w tym 

roku konkurs zostanie rozegrany w formie zdalnej i indywidualnej. 

Uczniowie otrzymają dostęp do zadań konkursowych poprzez link wysłany 

przez nas na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

 

Regulamin VIII Mikołajkowego Maratonu Matematycznego 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem VIII Mikołajkowego Maratonu Matematycznego jest Zespół Szkół Technicznych    

im. W. St. Reymonta w Czartajewie. 

 

2. CELE KONKURSU 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania matematyką, 

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji, 

- sprawdzenie się przed egzaminami, 

- kształtowanie wytrwałości i cierpliwości. 

 

3. TERMINARZ I PRZEBIEG KONKURSU 

- maraton rozpocznie się 7 grudnia 2020 o godzinie 9.00; 

- każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 3 osoby; 

- termin nadsyłania zgłoszeń- 3.12.2020r.(czartajew.konkurs@wp.pl); 

- każdy uczeń otrzyma do rozwiązania 42 zadania zamknięte; 

- maksymalny czas rozwiązywania zadań to 3 godziny zegarowe; 

- zakres zadań dotyczy treści nauczania matematyki ujętych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ( w przygotowaniach do konkursu pomocne będą 

zbiory z próbnymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty) ; 



- w czasie rozwiązywania zadań uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów prostych i 

tradycyjnych przyborów (linijka, cyrkiel); zabrania się używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych oraz dodatkowych pomocy naukowych (tablice, wzory). 

 

4. POPRAWA I OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

- zadania będą punktowane w sposób następujący: 

poprawna odpowiedź: 1p 

brak odpowiedzi: 0 p 

zła odpowiedź: -1 p; 

- punkty będą automatycznie zliczone przez aplikację, za pomocą której odbędzie się konkurs; 

- w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób czynnikiem decydującym 

będzie czas rozwiązywania zadań; 

- w sprawach spornych o ostatecznej punktacji decyduje organizator. 

 

5. NAGRODY 

Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników oraz 

nagrodę grupową dla reprezentantów szkoły, która otrzyma największą liczbę punktów.  

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

- kontakt do organizatora:  Anetta Lenkiewicz tel. 662 041 269; 

                                                Marta Zagubień-Okłota tel. 601 616 889;  

         Sylwia Jankowska tel. 502 271 347 

- przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 

regulaminu; 

- osoby uczestniczące wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne 

wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, fotografiach oraz 

publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora. 

 


