
I Powiatowy Konkurs Matematyczny im Stefana Banacha  

 

 

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU 

 

Nazwa konkursu: 

 

I Powiatowy Konkurs Matematyczny im Stefana Banach 
(dla szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego) 

 

Organizatorzy: 

 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku. Konkurs jest objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starostwa 

Powiatowego w Płońsku i UKW. Za wybór zadań konkursowych odpowiada przedstawiciel 

UKW. 

 

Uczestnicy: 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu 

płońskiego. 

 

 

 Organizacja Powiatowego Konkursu Matematycznego  

 

1. Funkcję przewodniczącego komisji Powiatowego Konkursu Matematycznego pełni  

mgr Mateusz Kacprowski, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 

Sienkiewicza w Płońsku. 

2. Konkurs jest dwuetapowy, rozgrywany w poniższych kategoriach: 

- I kategoria - uczniowie klas I LO oraz klas I Technikum, 

- II kategoria – uczniowie klas II LO oraz klas II i III Technikum, 

- III kategoria -  uczniowie klas III LO oraz klas IV Technikum, 

- IV kategoria -  uczniowie klas IV LO oraz klas V Technikum. 

 

3. Zgłoszenia udziału szkoły w konkursie należy dokonać do przewodniczącego komisji 

powiatowej do 29 października 2021 r.  

 

 

 Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów.  

2.Wyszukiwanie talentów matematycznych. 

3. Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie. 

4. Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

5. Stwarzanie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą. 

6. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki. 

 

 

 

 



Etapy konkursu 

 

1. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

a) I etap przeprowadzony przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się 15.12.2021 r.  

o godz.10.00, jednocześnie we wszystkich szkołach; czas konkursu 90 minut na rozwiązanie 

5 zadań. 

b) II etap-finał, przeprowadzony przez Powiatową Komisję Konkursową odbędzie się  

23.02.2022 r. o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza , 09-100 

Płońsk, ul. Płocka 56, tel.(23) 6622145; czas trwania konkursu 90 minut na rozwiązanie 5 

zadań otwartych. 

 

W czasie trwania obu etapów konkursu nie mogą korzystać z kalkulatora. Mogą korzystać 

tylko z opieczętowanego brudnopisu. 

 

Komisja konkursowa, jej zadania i tryb powołania 

 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego i dwóch członków 

powołanych przez koordynatora konkursu oraz przedstawiciela UKW. 

2. Do zadań Powiatowej  Komisji Konkursowej należy: 

a) ustalenie liczby punktów kwalifikujących do II etapu zgodnie z regulaminem 

b) sprawdzenie rozwiązań zadań uczestników II etapu konkursu 

c) kwalifikowanie uczestników do II etapu konkursu (do 12.01.2021 r.) 

d) przeprowadzenie II etapu 

e) ustalenie listy laureatów 

3. Szkolna Komisja Konkursowa składa się z co najmniej dwóch nauczycieli matematyki 

powołanych przez Dyrektora danej szkoły 

4. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

a) zabezpieczenie zestawu zadań do dnia konkursu 

b) sprawdzanie rozwiązań zdań zgodnie ze schematem punktowania 

c) powiadomienie uczestników I etapu konkursu o uzyskanej liczbie punktów  

d) sporządzenie protokołu z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów 

e) przekazanie protokołu oraz prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej 

liczby punktów możliwych do uzyskania, do dnia 05.01.2022 r. do realizatora II etapu 

Konkursu- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i. H. Sienkiewicza w Płońsku na adres: 

09-100 Płońsk ul. Płocka 56 z dopiskiem „Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów 

klas ósmych”. 

 

 

Zgłoszenia do konkursu 

 

1.Szkoła do 29.10.2021 r. zgłasza się do konkursu, przesyłając” Zgłoszenie uczestnictwa” 

(karta w załączeniu) do Przewodniczącej Konkursu na adres: 

mateusz.kacprowski@365.loplonsk.pl 
2.Szkoła zgłoszona do konkursu otrzymuje zestaw zadań na I etap drogą mailową. 

 

 

 

 

 

 



 Kryteria kwalifikowania uczestników do II etapu i ogłoszenie wyników 

 

1. Udział w etapie szkolnym jest dobrowolny 

2. Powiatowa Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu konkursu, co najwyżej 40 

uczniów spośród tych, którzy otrzymali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. W ustaleniu tej listy uwzględnia tych 

uczestników I etapu, którzy uzyskali największe liczby punktów. 

 

 

 

 

Tematyka Powiatowego Konkursu Matematycznego im.  

 

1. Kategoria I : 

- materiał szkoły podstawowej, 

- działania w zbiorze liczb rzeczywistych, 

- równania i nierówności z jedną niewiadomą, 

- wzory skróconego mnożenia, 

- własności funkcji, 

- funkcja liniowa, 

- układy równań, 

- wyrażenia algebraiczne, 

- dowodzenie w algebrze i geometrii. 

 

2. Kategoria II 

- materiał klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej w tym: 

- dowody nierówności i tożsamości, 

- wartość bezwzględna i jej własności, 

- własności figur płaskich, 

- podstawowe twierdzenia planimetrii,  

- zastosowania matematyki 

- funkcja kwadratowa, 

- przekształcenia wykresów funkcji; 

- geometria trójkąta. 

 

3. Kategoria III: 

- materiał klasy pierwszej i drugiej szkoły ponadpodstawowej, 

- trygonometria dowolnego kąta, 

- wielomiany, 

- geometria analityczna, 

- funkcja wymierna,  

- ciągi. 

 

4. Kategoria IV: 

- materiał klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły ponadpodstawowej, 

- funkcja wykładnicza i logarytmiczna, 

- geometria czworokąta, 

- analiza matematyczna, 



- kombinatoryka,  

- równania i nierówności trygonometryczne. 

 

 

V. Skład Komisji Konkursu: 

 

1. mgr Mateusz Kasprowski- przewodniczący, 

2. mgr Elżbieta Stroiwąs, 

3. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof.. UKW. 

 

 

 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

Niniejszy konkurs odbywa się z zastosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ 

 

 

 



Pieczęć szkoły 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
W I POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM im Stefana Banach 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Z POWIATU PŁOŃSKIEGO 

 

 

Zgłaszam udział szkoły w I etapie I Powiatowego Konkursu Matematycznego im 

Stefana Banach dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Płońskiego. 

 

Nazwa szkoły: .............................................................................................................................. 

 

Adres szkoły (ulica, kod pocztowy, miejscowość) :  ................................................................... 

 

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

 

Numer telefonu szkoły: .................................................... 

 

Fax szkoły: ....................................................................... 

 

E-mail szkoły: ................................................................... 

 

Planowana liczba uczestników I etapu Konkursu: ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 


