
 

 

Regulamin Wojewódzkiego 

Konkursu „KASPER MATEMATYCZNY” 

w roku szkolnym 2019/2020. 
 

      

 

         

1. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.  

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

2. Cele konkursu 

 

Celem konkursu  jest propagowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, 

pobudzanie  ich 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 uczniów szkół podstawowych  do poznawania tajników  „królowej nauk” – to idea 

konkursu. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

 

W Wojewódzkim Konkursie „Kasper Matematyczny” mogą brać udział  uczniowie klas 

siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

4. Zakres tematyczny konkursu 

 

Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową nauczania 

matematyki w szkole podstawowej,  a także zagadnienia wykraczające poza ten zakres. 

Zagadnienia wykraczające będą opublikowane na stronie: www.kasprowicz.az.pl         

w zakładce konkursy dla szkół podstawowych. 

 

5. Komisja konkursowa 

 

Członkami komisji są: nauczyciele matematyki I LO w Inowrocławiu (mgr Wioletta Graczyk, 

mgr Aleksandra Grzegorska, mgr Katarzyna Kwak, mgr Anna Kulpa) oraz chętni do pracy  

w komisji  nauczyciele ze szkół podstawowych. 

 

6. Forma konkursu 

 

Do etapu finałowego, który odbędzie się w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego  

w Inowrocławiu, każda szkoła może zgłosić  mailowo ( szkola@kasprowicz.az.pl ) 

maksymalnie do 10 uczniów  ze swojej szkoły, wyłonionych w drodze wewnętrznych 

eliminacji. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko 

nauczyciela matematyki oraz adres szkoły.  

http://www.kasprowicz.az.pl/
mailto:szkola@kasprowicz.az.pl


Etap finałowy - wojewódzki   składać  się będzie  z dwóch części. Część pierwsza polega      

na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z piętnastu zadań i trwać będzie  

75  minut. Po przerwie nastąpi część druga,  podczas której uczniowie będą musieli rozwiązać 

zestaw zadań otwartych.  

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 Wojewódzkiego Konkursu „Kasper Matematyczny” przysługują dodatkowe 

punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z zarządzeniem Kujawsko – 

Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz  Dyrektora I LO w sprawie  przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół 

ponadpodstawowych w województwie  kujawsko-pomorskim. 

Organizatorzy przewidują  również nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu. 

 

8. Terminarz konkursu 

 

Do dnia 28 lutego 2020 r. każda szkoła powinna zgłosić mailowo  co najwyżej 10 uczniów 

reprezentujących szkołę w konkursie. 

Finał konkursu odbywać się będzie zawsze w kolejny czwartek po Międzynarodowym 

Konkursie „Kangur Matematyczny”, czyli w tym roku 26 marca 2020 r.  o godzinie 10:00,  

w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13. Uroczysta gala, podczas której zostaną 

ogłoszone wyniki i wręczone nagrody odbędzie się 26 maja 2020r. o godzinie 11:00 w auli I 

LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. O szczegółach 

powiadomimy zainteresowanych mailowo do 20 kwietnia 2020 roku.  

 

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, szkoła umożliwia 

wgląd w prace pisemne uczniów. 

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:  tel. 523572207 (I LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Inowrocławiu) oraz  na stronie www.kasprowicz.az.pl.   

http://www.kasprowicz.az.pl/

