
REGULAMIN 
XIX MIĘDZYGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „PLUSIK” 

 
1. W konkursie ma prawo uczestniczyć każdy uczeń klas V - VIII szkoły podstawowej. 
 
2. O konkursie, jego zasadach i terminie powiadamiają uczniów nauczyciele matematyki 

najpóźniej dwa tygodnie przed terminem konkursu. 
 
3. Konkurs odbędzie się w środę 30 marca 2022r. 

 
4. Konkurs ma formę pisemną i trwa dwie godziny zegarowe. 
 
5. Zestawy zadań układają organizatorzy. 
 
6. Po zakończeniu konkursu zostaje powołana komisja, która ocenia prace uczestników. 
  
7. W sprawdzaniu prac i wyłanianiu laureatów mają prawo uczestniczyć wszyscy nauczyciele 

matematyki, których uczniowie wzięli udział w konkursie. 
 
8. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów w swojej kategorii 

wiekowej. 
 
9. Wyróżnieni zostają uczniowie, którzy osiągnęli wyniki zbliżone do wyników laureata. 
 
10. Lista laureatów i wyróżnionych oraz protokół z przebiegu konkursu zostają przekazane do 

wszystkich szkół, w których uczą się jego uczestnicy, najpóźniej na tydzień po odbytym 
konkursie. 

 
11. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
 
12. Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy i drobne upominki. 
 
13. Każda szkoła, której uczniowie wzięli udział w konkursie, otrzymuje dyplom pamiątkowy. 
 
14. Fundusze na organizację konkursu oraz nagrody rzeczowe pochodzą od sponsorów, których 

pozyskują organizatorzy. 
 
15. Po odbytym konkursie i ogłoszeniu wyników wszyscy uczestnicy otrzymują swoje prace, na 

których zaznaczona jest ilość zdobytych przez ucznia punktów i ilość punktów możliwych do 
zdobycia. 

 
Piwniczna – Zdrój, 2021 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. Konkurs odbędzie się w środę 30 marca 2022 roku w godzinach 1100 – 1330. 
2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 8 uczniów z klas V-VIII. 
3. Zgłoszenie należy wysłać na skrzynkę konkursu do 15 marca 2022 roku. 

Adres e-mail: rkmplusik@gmail.com  
4. W zgłoszeniu należy podać: 

- nazwę i adres szkoły, 
- liczbę uczestników z poszczególnych klas, 
- imię i nazwisko opiekuna, 
- sposób kontaktu z opiekunem (numer telefonu, e-mail). 

5. Program imprezy: 
 Przybycie uczestników - godzina 1100; 
 Losowanie miejsc w salach (godzina 1110 – 1120); 
 Wyjaśnienie zasad konkursu i kodowanie prac (godzina 1120 – 1130); 
 Samodzielna praca uczniów (godzina 1130 – 1330); 
 Ocenienie prac uczniów oraz wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych (godzina 1330 – 1530); 
 Podsumowanie konkursu, przekazanie dyplomów i nagród 30.03 – 01.04.2021r. 

 
Uczestnicy konkursu otrzymają poczęstunek i wodę mineralną „Piwniczanka”. Obowiązuje 

wygodny, kolorowy strój i wiosenny nastrój. 
 
Organizator konkursu: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej - Zdroju 
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