
 

 

Regulamin II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego 

 

 

Organizacja konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku.  

2. Koordynatorem konkursu jest mgr Mateusz Kacprowski, nauczyciel matematyki w 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.  

3. Konkurs jest objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Starostwa 

Powiatowego w Płońsku.  

4. Opiekę merytoryczną konkursu sprawuje  dr inż. Sławomir Torbus. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu 

płońskiego. 

6. Konkurs ma charakter dobrowolny i otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy 

zainteresowani uczniowie. 

7. Konkurs organizowany jest 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, 

      IV kategoria – uczniowie klas IV LO. 

 

7.  Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej. 

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

tylko z opieczętowanego brudnopisu. 

 

 

 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: 

 I etap (szkolny) przeprowadzony przez Szkolne Komisje Konkursowe odbędzie się 

07.12.2022 r.. o godz. 9.00, jednocześnie we wszystkich szkołach; czas konkursu 90 minut 

na rozwiązanie 5 zadań. 

 II etap( powiatowy)-finał, przeprowadzony przez Powiatową Komisję Konkursową 

odbędzie się 01.02.2023 r. o godz. 9.00 w budynku  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. 

Sienkiewicza w Płońsku , ul. Płocka 56; czas trwania konkursu 90 minut na rozwiązanie 5 

zadań otwartych. 

 

 

 

 



Zgłoszenia do konkursu 

 

1. Zgłoszenia udziału szkoły w konkursie należy dokonać przesyłając formularz (załącznik nr 

1) do Koordynatora na poniższy adres mailowy:  mateusz.kacprowski@365.loplonsk.pl, w 

terminie do 16 listopada 2022 r. 

2.Szkoła zgłoszona do konkursu otrzymuje drogą elektroniczną do dnia 06.12.2022 r. zestaw 

zadań wraz modelem odpowiedzi i schematem punktowania na I etap.  

 

 

Komisje konkursowe, ich zadania i tryb powołania 

 

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

powołanych przez Dyrektora danej szkoły. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy: 

a) zabezpieczenie zestawu zadań do dnia konkursu, 

b) sprawdzanie rozwiązań zdań zgodnie ze schematem punktowania, 

c) powiadomienie uczestników 1 etapu konkursu o uzyskanej liczbie punktów , 

d) sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji etapu szkolnego konkursu (załącznik nr 2) 

e) przekazanie do Organizatora protokołu oraz prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 

50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania wraz z oświadczeniami 

rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia i oświadczeniem nauczyciela-opiekuna 

merytorycznego(załącznik nr 3) w terminie do  dnia 14.12.2022 r, na adres: 

 

I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Płońsku  

09-100 Płońsk ul. Płocka 56  

z dopiskiem I Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha. 

3.Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składa się 3 osób: 

Przewodniczącego - mgr Mateusza Kacprowskiego  

Z-cy przewodniczącego- mgr Elżbiety Stroiwąs  

Członek Komisji – powołanego przez Organizatora nauczyciela matematyki spośród 

nauczycieli szkół biorących udział w finale konkursu. 

4. Do zadań Powiatowej  Komisji Konkursowej należy: 

a) ustalenie liczby punktów kwalifikujących do 2 etapu zgodnie z regulaminem, 

b) ustalenie 2 etapu konkursu i sporządzenie protokołu (do 21.12.2022 r.)(załącznik nr 4) 

c) sprawdzenie prac konkursowych w 2 etapie konkursu 

d) sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji etapu powiatowego konkursu (załącznik 

nr 5) 

e) ustalenie listy laureatów. 

 

 

 

 Kryteria kwalifikowania uczestników do 2 etapu i ogłoszenie wyników 

 

1. Szkolne Komisje Konkursowe przekazują  do Organizatora protokół oraz prace uczniów, 

którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w 

terminie do dnia 14.12.2022 r.  

2. Powiatowa Komisja Konkursowa kwalifikuje do 2 etapu konkursu w każdej kategorii 

maksymalnie 10 uczniów z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50% 

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. W przypadku 

równorzędnych wyników komisja dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników w 

każdej kategorii.  
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Zakres merytoryczny konkursu: 

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, 

- funkcja logarytmiczna, 

- kombinatoryka i prawdopodobieństwo klasyczne, 

- zadania optymalizacyjne z zakresu planimetrii i geometrii analitycznej. 

 

 

Nagrody 

 

1. Trzech laureatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w drugim etapie konkursu w 

każdej kategorii otrzymują tytuły: 

Mistrz Matematyki Powiatu Płońskiego,  

I wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego,  

II wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego.  

2. Laureaci  I Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych powiatu płońskiego otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez 

organizatorów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.   

 

 



Postanowienia końcowe 

1. Koszty uczestnictwa w konkursie pokrywają uczestnicy, 

2.  Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości 

wręczenia nagród; 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca 

ucznia może być udostępniona do wglądu po każdym etapie konkursu. 

4. Wglądy do prac konkursowych mogą się odbywać w trybie bezpośrednim lub drogą 

elektroniczną.  

5.O trybie wglądów decyduje: 

  Dyrektor szkoły na etapie szkolnym; 

  Koordynator konkursu na etapie powiatowym 

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

7. Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr1 Regulamin II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego. 

Pieczęć szkoły                                                                                                                                         
 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
W II POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM IM. PROF. STEFANA 

BANACHA 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU PŁOŃSKIEGO 

 

 

Zgłaszam udział szkoły w I etapie II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. 

prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych  powiatu płońskiego. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr2  Regulamin II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego. 

Pieczęć szkoły 

 
 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU  
 

Szkolna Komisja II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego, powołana  w szkole  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….                                                                      

                                                                                                /nazwa szkoły/ 

w składzie: 
Przewodniczący: ……………………………………………………………. 
Członek: ………………………………………………………………………... 
 
w dniu ………………………………………………………... przeprowadziła szkolny etap konkursu. 
 
 

W konkursie wzięło udział ………………………..………….. uczniów, z czego ……………………………………                                                                      
zakwalifikowało się do etapu powiatowego.  
 

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Procent 

zdobytych 

punktów 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Uwagi o przebiegu konkursu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
                                                                                              
Podpisy członków komisji:           
                                       
Członek: …………………………………. 
 

Podpis Przewodniczącego  
Szkolnej Komisji Konkursowej                                                                                                                                               
……………………………………. 

 
 
 



 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

TEMAT 

KONKURSU 

II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego pod patronatem 

 Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego 

Formularz zgłoszeniowy CZYTELNIE WYPEŁNIONY I PODPISANY należy dostarczyć najpóźniej do dnia  

14.12.2022 r. na adres: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk  

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

IMIĘ I NAZWISKO:  

NAZWA SZKOŁY:  

DANE OPIEKUNA MERYTORYCZNEGO 

IMIĘ I NAZWISKO:  

 
Rodzic/ Opiekun 

prawny Uczestnika/ 

Uczestnik pełnoletni 

Opiekun merytoryczny 

Wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojego dziecka (niewłaściwe 

skreślić) w  II Powiatowym Konkursie Matematycznym im. prof. 

Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu 

płońskiego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz 

Starosty Płońskiego. 

□ TAK -------------------- 

□ NIE -------------------- 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem  II Powiatowego 

Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego pod patronatem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego. 

□ TAK □ TAK 

□ NIE □ NIE 

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych mojego dziecka (niewłaściwe skreślić) zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w 

Płońsku z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk, w celu realizacji 

konkursu oraz w celu relacji fotograficznej oraz promocji konkursu w 

mediach społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora. 

□ TAK □ TAK 

□ NIE □ NIE 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku 

mojego dziecka (niewłaściwe skreślić) w celu informacyjnym i 

promocyjnym przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i rozpowszechnianie 

wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach promujących konkurs. 

□ TAK □ TAK 

□ NIE □ NIE 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej  I LO im. 

Henryka Sienkiewicza w Płońsku.  informacji o wynikach osiągniętych 

przez/e mnie/moje dziecko w Konkursie, w zakresie: Imię i nazwisko, ID 

szkoły, liczba uzyskanych punktów. 

□ TAK 

-------------------- 

□ NIE 

Zapoznałam  (-em)  się  z  informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych  

osobowych   moich /mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie 

- zgodnie z art. 13 RODO. 

□ TAK □ TAK 

□ NIE □ NIE 

 

Data wypełnienia formularza 
  

Podpis 
 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 Regulamin II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego. 

Klauzula informacyjna II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. 

Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego pod 

patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych osób uczestniczących w 

konkursie jest I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (dalej: 

„Administratorem”), z siedzibą: ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Płocka 56, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: 

dyrekcja@loplonsk.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: it.odo.plonsk@gmail.com 

3. Dane osób uczestniczących w konkursie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów); art. 6 ust. 1 lit. b)    

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy). 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z organizacją I Powiatowego Konkursu 
Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych powiatu płońskiego pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego. Dane osób uczestniczących w 
konkursie pochodzą od szkół biorących udział w I Powiatowego Konkursu 
Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych powiatu płońskiego pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz Starosty Płońskiego. Administrator nie zamierza 
przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane do odwołania zgody 
na przetwarzanie danych lub do zakończenia celu przetwarzania. 

6.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkiem przystąpienia do 
konkursu. Nie podanie danych lub wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości 
uczestnictwa  
w konkursie. 

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

mailto:dyrekcja@loplonsk.pl
mailto:it.odo.plonsk@gmail.com


II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego 

 

 

 

PROTOKÓŁ 
 

z przebiegu 2 etapu II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana 

Banacha dla uczniów szkół  ponadpodstawowych powiatu płońskiego, który odbył się  w 

dniu  .............. w ... I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. 

  

W  Konkursie  wzięło udział ....................... uczniów [załącznik 1]. 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący:  .......mgr Mateusz Kacprowski............ 

Członkowie:  .............................................................. 

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

   

po sprawdzeniu prac Komisja kwalifikuje następujących uczniów : 

 

 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły   Podpisy: 

 

Przewodniczący:....................................

 

 Członkowie:........................................



II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego 

 

 

 

Finaliści II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego 
 

Lp. Imię i nazwisko Kategoria Szkoła Liczba punktów Procent uzyskanych 
punktów 

Miejsce w danej 
kategorii 

Opiekun 
merytoryczny 

1.  
 

      

2.  
 

      

3.  
 

      

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

 

 

 

 

 

Przewodniczący:.......................................  Członkowie: 

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

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



II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stefana Banacha  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu płońskiego 

 

 
 

Pieczęć szkoły-realizatora   

PROTOKÓŁ 
 

z przebiegu 2 etapu II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana 

Banacha dla uczniów szkół  ponadpodstawowych powiatu płońskiego, który odbył się w dniu 

................... w ....I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. 

W  Konkursie  wzięło udział ............................................................. uczniów [Załącznik 2]. 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący:  .......mgr Mateusz Kacprowski............ 

Członkowie:  ............................................................. 

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

      

po sprawdzeniu prac Komisja ustala następującą listę laureatów Powiatowego Konkursu 

Matematycznego dla każdej z kategorii: 

1. Mistrz Matematyki Powiatu Płońskiego: 

I Kategoria: 

II Kategoria: 

III Kategoria: 

IV Kategoria: 

 

2. I Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego 

I Kategoria: 

II Kategoria: 

III Kategoria: 

IV Kategoria: 

3. II Wicemistrz Matematyki Powiatu Płońskiego 

I Kategoria: 

II Kategoria: 

III Kategoria: 

IV Kategoria: 

Podpisy: 

Przewodniczący:.......................................  Członkowie: 

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

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


