
REGULAMIN 

 
17 KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO  
  

                           GAMMA 2016/2017 
 

1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku (III Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej oraz Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi). 

Skład Komisji Konkursu: 

- Przewodniczący Komisji  Marek Żółtowski 

- Członkowie Komisji    Iwona Jarząbkowska 

Anna Żółtowska 

2. Cele Konkursu: 

a. popularyzowanie matematyki wśród uczniów, 

b. rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do matematyki, 

c. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, 

d. pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w 

praktycznym działaniu. 

3. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie klas drugich lub trzecich gimnazjum oraz klas 

pierwszych lub drugich szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etap I – nadesłanie dowolnej liczby rozwiązań z 10 zadań konkursowych, 

Etap II – półfinał, 

Etap III – finał. 

5. a.   Uczestnikiem Konkursu staje się każdy uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum lub klasy 

pierwszej lub drugiej szkoły ponadgimnazjalnej, który nadeśle w terminie do 15 listopada 2016r.  

rozwiązania dowolnej liczby zadań konkursowych. Przygotowane są odrębne zestawy zadań dla 

uczniów gimnazjum i odrębne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązania  należy  

przysyłać  na  adres:  Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock, z dopiskiem na 

kopercie : „Konkurs Matematyczny GAMMA” 

b.  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i adres szkoły. 

c.  Rozwiązania należy napisać czytelnie, każde na oddzielnej, podpisanej kartce, w 

rozwiązaniach należy przedstawić pełny tok rozumowania. 

d.  Za rozwiązanie każdego zadania z etapu I uczestnik może otrzymać od 0 do 7 punktów. 

Liczba przyznanych punktów zależy od poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a 

także czytelności i estetyki. 

e.  Uczniowie, którzy za rozwiązania zadań etapu I uzyskają najwięcej punktów, uzyskają 

prawo do uczestniczenia w etapie II Konkursu. 

f.  Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu będzie opublikowana do 8 

grudnia 2016r. na stronie internetowej konkursu www.3lo.pl 

6. Etap II polegał będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 12 zadań i odbędzie się w auli 

Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku. Przygotowane będą trzy odrębne zestawy zadań: 

- dla uczniów gimnazjum (kategoria GM) 

- dla uczniów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (kategoria L1) 

- dla uczniów klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (kategoria L2) 

Informacja o miejscu i terminie podana zostanie na stronie internetowej konkursu www.3lo.pl 

Do etapu III – finału zakwalifikują się te osoby, które otrzymają największą ilość punktów w 

wyniku zsumowania punktów otrzymanych za I etap i II etap. Lista uczniów, którzy zakwalifikowali 

się do finału Konkursu będzie opublikowana w ciągu 2 tygodni od momentu przeprowadzenia 

testu na stronie internetowej konkursu www.3lo.pl 
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7. Etap III będzie polegał na rozwiązaniu 5 zadań otwartych i odbędzie się w auli Zespołu Szkół Nr 3  

w Płocku. Przygotowane będą trzy odrębne zestawy zadań: 

- dla uczniów gimnazjum (kategoria GM) 

- dla uczniów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (kategoria L1) 

- dla uczniów klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (kategoria L2) 

Zostaną zsumowane punkty zgromadzone przez uczestników Konkursu w trzech etapach i w ten 

sposób zostanie wyłoniona ostateczna lista laureatów i finalistów. 

8. Dla wszystkich finalistów przewidziane są dyplomy a dla najlepszych nagrody. Wręczenie nagród 

odbędzie się w Zespole Szkół Nr 3  w Płocku. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną 

poinformowani. 

9. W II i III etapie dozwolone jest korzystanie z kalkulatorów, zabrania się korzystania z telefonów 

komórkowych. 

10. Dane osobowe podane przez Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji 

Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

11. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga komisja Konkursu. 

12. Literatura: 

- M. Grabowski – Zbiór zadań dla uczniów uzdolnionych matematycznie, WSiP, 

- M. Grabowski, K. Szymański – Zbiór zadań dla uczniów szkół średnich o zainteresowaniach 

matematycznych, WSiP, 

- Z. Kracewicz – Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, WSiP, 

- Z. Krawcewicz – Zadania dla uczniów klas V-VIII uzdolnionych matematycznie, WSiP, 

- K. Dworecka, Z.Kochanowski – Konkursy matematyczne, WSiP, 

- T. Gardiner – Matematyczne potyczki, Nowa Era 

- H.Pawłowski – Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata, Tutor, 

- D. Pyrek, L. Kuczyńska – Zawody matematyczne – wybór, zestawy i propozycje zadań, 

WOM Kielce, 

- A. Cewe, M. Pawłowicz, H. Pawłowski – Kangur Europejski i inne międzynarodowe 

konkursy z matematyki, Podkowa, 

- P. Butrym – Matematyka w zadaniach praktycznych, Omega, 

- Sz. Jeleński – Śladami Pitagorasa, WsiP;  Lilavati, WSiP 

- R. Rutkowski – Ciekawe zadania z algebry, WSiP, 

- R. Rutkowski – Ciekawe zadania z arytmetyki, WSiP, 

- W. Bednarek – Zadania dla uczniów lubiących matematykę, GWO, 

- Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki – Koło matematyczne w gimnazjum, 

- K. Kamiński – Od ciekawostek do konkursu matematycznego, 

- Z. Narojczyk, J. Sterczewska, B. Kot – Konkursy matematyczne dla gimnazjum. 


