Regulamin Wojewódzkiej
Gimnazjady Matematycznej
w roku szkolnym 2017/2018.

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Cele konkursu
Celem Gimnazjady jest propagowanie matematyki wśród gimnazjalistów, pobudzanie do
twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień matematycznych oraz integracja młodzieży
i nauczycieli matematyki woj. kujawsko-pomorskiego.
Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniami zdolnymi,
zachęcanie gimnazjalistów do poznawania tajników „królowej nauk” - to idea konkursu.
3. Uczestnicy konkursu
W Gimnazjadzie Matematycznej mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego, niezależnie od wieku i klasy, do której uczęszczają.
4. Zakres tematyczny konkursu
Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową nauczania
matematyki w gimnazjum a także zagadnienia wykraczające poza ten zakres. Zagadnienia
wykraczające będą opublikowane na www.kasprowicz.az.pl
5. Komisja konkursowa
Członkami komisji są nauczyciele matematyki I LO w Inowrocławiu: mgr Wioletta Graczyk,
mgr Aleksandra Grzegorska, mgr Katarzyna Kwak, mgr Justyna Rogalska, mgr Anna Kulpa.
6. Forma konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap szkolny ma charakter korespondencyjny. Pilotują go macierzyste szkoły, polega na
rozwiązaniu przez uczniów otrzymanych od organizatora zadań oraz przesłaniu ich na adres:
I LO im. J. Kasprowicza, ul. 3 Maja 11/13,
88-100 Inowrocław.
Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela
matematyki oraz adres e-mail szkoły. Z każdej szkoły, której uczniowie przyślą rozwiązania
zadań, automatycznie do finału przechodzi trzech najlepszych uczniów, pod warunkiem że
uzyskali oni co najmniej połowę punktów możliwych do zdobycia. Pozostałymi finalistami
zostaną uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w grupie wszystkich, którzy
przysłali rozwiązania.
Komisja konkursowa oceni rozwiązania zadań i zaprosi do finału autorów najlepszych prac.

Etap wojewódzki składa się z dwóch części. Część pierwsza polega na rozwiązaniu trzech
zadań otwartych i trwa 60 minut. Część druga polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego
wyboru, składającego się z piętnastu zadań i trwa 90 minut.
Jury konkursu oceni rozwiązania zadań i na tej podstawie dokona klasyfikacji uczestników.
Laureatami konkursu zostaną uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej
80% sumy możliwych do zdobycia punktów z obu części.
Finalistami konkursu zostaną uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej
50% sumy możliwych do zdobycia punktów z obu części.
7. Nagrody
Laureatom Wojewódzkiej Gimnazjady Matematycznej przysługuje w rekrutacji do szkół
w województwie kujawsko-pomorskim od 2 do 4 punktów, zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora I LO w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół
ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym terminów składania
dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu
punktowania innych osiągnięć kandydata.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu.
8. Terminarz konkursu
Do dnia 30 listopada 2017 r. organizatorzy przysyłają do szkół zadania z etapu szkolnego
a nauczyciele matematyki przekazują je wszystkim zainteresowanym gimnazjalistom
i określają termin zbierania prac w celu terminowego przesłania do siedziby organizatora.
Termin nadsyłania prac upływa 19 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Do 9 lutego 2018 r. jury konkursowe prześle do zainteresowanych Gimnazjów listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (w tym celu prosimy o adres e-mail szkoły).
Finał konkursu oraz uroczyste podsumowanie będzie miało miejsce 10 kwietnia 2018 r.
w gmachu budynku I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
9. Postanowienia końcowe.
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem
zasady samodzielności, prace finałowe są kodowane.
2. W czasie finału w sali mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i członkowie komisji.
3. Prace uczniów przechowuje komisja do zakończenia roku szkolnego.
4. Sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzygają członkowie komisji konkursowej.
5. Zadania na wszystkich etapach konkursu oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie
przewiduje się odwołań od decyzji komisji konkursowej.
6. Uczestnik konkursu musi posiadać ważną legitymację szkolną!
7. Informacje o konkursie: 523572207 (I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu) oraz
www.kasprowicz.az.pl.

