
Regulamin V Mikołajkowego Maratonu Matematycznego 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem V Mikołajkowego Maratonu Matematycznego jest Zespół Szkół 

Technicznych    im. W. St. Reymonta w Czartajewie. 

 

2. CELE KONKURSU 

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania matematyką, 

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji, 

- sprawdzenie się przed egzaminem gimnazjalnym, 

- kształtowanie wytrwałości i cierpliwości. 

 

3. TERMINARZ I PRZEBIEG KONKURSU 

- maraton rozpocznie się 11 grudnia 2017 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie            

o godzinie 9.00; 

- w konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły; 

- termin zgłaszania zespołów- 5.12.2017 (fax: 85 655 28 70); 

- każda szkoła może zgłosić 1 lub 2 zespoły; 

- każdy zespół otrzymuje do rozwiązania 42 zadania; 

-maksymalny czas rozwiązywania zadań to 3 godziny zegarowe; 

- zakres zadań dotyczy treści nauczania matematyki ujętych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów ( w przygotowaniach do konkursu 

pomocne będą zbiory z próbnymi arkuszami egzaminu gimnazjalnego); 



- 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); 

- w czasie trwania konkursu karty z rozwiązaniami będą regularnie zbierane i 

przekazywane Komisji Konkursowej; 

- organizatorzy zapewniają numerowane karty do rozwiązywania zadań oraz kartki na 

brudnopis. 

 

4. POPRAWA I OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

- prace konkursowe poprawia Komisja, w skład której wchodzą nauczyciele 

matematyki ze szkół biorących udział w zawodach oraz nauczyciele odpowiedzialni za 

organizację Maratonu; 

- każdą szkołę powinien reprezentować jeden nauczyciel matematyki; 

- zadanie uważa się za rozwiązane, gdy zespół uzyska prawidłowy wynik dowolną 

metodą rozwiązywania; brak zapisu metody dyskwalifikuje zadanie; 

- zadania będą punktowane w skali 0-5 punktów; 

- w sprawach spornych o ostatecznej punktacji decyduje organizator; 

- komisja wyłania 3 grupy z największą punktacją; w przypadku uzyskania tej samej 

liczby punktów decyduje czas. 

 

5. NAGRODY 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników, dyplomy 

oraz drobne upominki dla każdego uczestnika. 

 


