
Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat” 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu „Z matematyką przez świat” jest Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" 

w partnerstwie z  Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

2. Cele konkursu  

Celem konkursu jest:  

  inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej 

współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinie 

oświaty i nauki, 

 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów, 

  rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień 

matematycznych uczniów,  

 rozwijanie umiejętności matematycznych,   

 wdrażanie uczniów do logicznego myślenia,  

 wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach 

praktycznych, 

  kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie 

pracowitości i wytrwałości uczniów, 

 popularyzowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży.  

3.  Adresaci konkursu  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół polskich (10–13 lat) 

zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej granicami. Ideą konkursu jest 

wyłonienie najzdolniejszych uczniów spośród uczniów szkół polskich  oraz 

uczniów Polonii i  Polaków z zagranicy. 

 



4.  Opis  konkursu  

Konkurs  „Z matematyką przez świat” ma charakter dwuetapowy. Konkurs 

obsługiwany jest przez stronę internetową  

http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/  

zwaną w dalszej części Regulaminu stroną 

oraz 

http://odnswp.pl/  

zwaną w dalszej części Regulaminu stroną 

 

4.1 Zgłoszenia do konkursu 

a) Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół polskich 

zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej granicami.  Zgłoszenia 

uczniów do konkursu mogą dokonać  nauczyciele matematyki, 

nauczyciele prowadzący zajęcia  dodatkowe z matematyki (np. koła 

matematyczne) poprzez przesłanie wypełnionego zgłoszenia drogą 

mailową (załącznik nr 2 Regulaminu konkursu) udziału w konkursie 

na adres e-mail: 

zmatematykaprzezswiat@gmail.com 

b) Zgłoszenie  udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu konkursu Z matematyką przez świat oraz 

przystąpieniem do konkursu w przewidzianym przez Regulamin 

terminie (załącznik nr 1 Regulaminu konkursu).  

c) Przystąpienie do konkursu jest również jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby 

organizacji konkursu (proces rekrutacji, organizacji obozu), w tym 

publikowania wyników na stronie internetowej konkursu oraz 

pozostałych Organizatorów. 

 

 

http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/
http://odnswp.pl/
mailto:zmatematykaprzezswiat@gmail.com


4.2. I etap konkursu 

a)  Etap pierwszy konkursu tzw. etap szkolny przeprowadzany jest 

w szkole, która zgłosi chęć udziału uczniów w konkursie poprzez przesłanie 

zgłoszenia  udziału w konkursie drogą mailową (załącznik nr 2 Regulaminu 

konkursu). 

b) Eliminacje do etapu szkolnego  przeprowadza Szkolna Komisja 

Konkursowa powoływana przez dyrektora szkoły, zgodnie z harmonogram 

konkursu (załącznik nr 1). Liczebność komisji jest zależna od ilości osób 

biorących udział w konkursie (1-5 uczestników - 1 osoba w komisji, 6-15 

osób - 2 osoby w komisji, powyżej 15 osób - 3 osoby w komisji).  

b) W dniu konkursu, na 2 godziny przed rozpoczęciem konkursu, na 

wskazane w zgłoszeniu adresy mailowe szkół zostaną przesłane arkusze 

zadań konkursowych.  

c) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest za 

powielenie arkuszy w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą uczniów 

przystępujących do  konkursu na etapie szkolnym.  Dyrektor szkoły lub 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przechowują materiały 

konkursowe do chwili rozpoczęcia konkursu z zachowaniem tajemnicy 

służbowej. 

d) Uczniowie przez 60 minut rozwiązują test składający się z 7 

zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru) i 3 zadań otwartych.  

e) Prace z etapu szkolnego sprawdzane są przez nauczycieli matematyki 

szkoły przeprowadzającej konkurs. Klucz odpowiedzi do zadań 

konkursowych  zostanie opublikowany na stronach konkursu w czasie 120 

minut od zakończenia konkursu.  

f) Wyniki etapu szkolnego Przewodniczący Szkolnej Komisji 

Konkursowej  wpisuje na protokole ze szkolnego etapu konkursu (załącznik 

nr 3). Uzupełnione zostają również wszystkie dane uczniów i niezbędne 

informacje wskazane w protokole. Protokół należy przesłać w terminie 2 dni 



od zakończenia konkursu na adres: zmatematykaprzezswiat@gmail.com . 

Prace konkursowe powinny zostać przesłane w terminie do 28 maja 2018r. 

(decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres: 

Wydział Matematyki i Informatyki 

Ul. Słoneczna 54 

10-710 Olsztyn 

Dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-

Sokołowska 

Międzynarodowa Komisja Konkursowa weryfikuje wyniki. 

 

b) Do etapu międzynarodowego zostaje zakwalifikowanych 30 uczniów 

według następujących zasad.  

-  Na podstawie otrzymanych wyników Międzynarodowa Komisja 

Konkursowa tworzy krajowe listy rankingowe (dla każdego kraju 

oddzielnie). Do etapu międzynarodowego zostaje zakwalifikowanych 

4 uczniów z każdego kraju, którzy osiągnęli najlepszy wynik na 

krajowej liście rankingowej.  

-  Pozostałych 10 miejsc zostaje rozdzielonych pomiędzy uczniów 

z najlepszymi wynikami z ogólnej listy rankingowej (utworzonej 

z krajowych list rankingowych z pozostałych wyników). 

 

4.3 II etap międzynarodowy  

a) Drugi etap konkursu tzw. etap międzynarodowy odbywa się w Polsce. 

b) Podczas etapu międzynarodowego uczniowie biorą udział 

w warsztatach i wykładach organizowanych przez nauczycieli akademickich 

Wydziału Matematyki i Informatyki  UWM w Olsztynie oraz zajęciach 

rekreacyjno-krajoznawczych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska".   

mailto:zmatematykaprzezswiat@gmail.com


c) Przeprowadzany jest również drugi etap konkursu, podczas 

którego uczniowie w  czasie 90 minut rozwiązują test składający 

się z 5 zadań otwartych. 

d) Drugi etap konkursu przeprowadza Międzynarodowa Komisja 

Konkursowa składająca się z nauczycieli akademickich WMiI UWM 

w Olsztynie, nauczyciela matematyki oraz jednego przedstawiciela 

zagranicznego (podczas trwania obozu rekreacyjno-naukowego w  Polsce).  

e) Prace z etapu międzynarodowego sprawdzane są przez nauczycieli 

akademickich WMiI UWM w Olsztynie. Międzynarodowa Komisja 

Konkursowa po sprawdzeniu prac sporządza listę rankingową z wynikami 

uczniów. Uczniowie trzech najlepszych prac otrzymują tytuł Laureata 

konkursu oraz nagrody specjalne podczas uroczystej gali. Pozostali 

uczniowie otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

 

f) Uczeń za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego jest 

zobowiązany potwierdzić udział w etapie międzynarodowym konkursu oraz  

obozie rekreacyjno-naukowym, w terminie określonym w harmonogramie 

konkursu (załącznik nr 1). Potwierdzenie musi być złożone w formie 

pisemnej na adres: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

ul. Partyzantów 87  

10-402   Olsztyn 

 

e-mail :   zmatematykaprzezswiat@gmail.com  

 

Organizator prosi również o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne pod 

numerem telefonu : 0048 89 521 36 20 

mailto:zmatematykaprzezswiat@gmail.com


g) W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w etapie międzynarodowym 

konkursu Organizatorzy przenoszą prawo uczestnictwa na następnego 

ucznia wg kolejności z listy rankingowej. W tym przypadku Organizatorzy 

konkursu kontaktują się telefonicznie z uczniem/przedstawicielem 

ustawowym ucznia. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wyrazić 

zgodę lub odmówić udziału w kolejnym etapie w ciągu 24 godzin. 

W przypadku braku odpowiedzi Organizator uznaje, że odpowiedź jest 

negatywna i  możliwość udziału przechodzi na następnego ucznia wg zasad 

określonych powyżej.  

 

5. Postanowienia końcowe  

a) Organizatorzy zapewniają dofinansowanie kosztów dojazdu do Polski 

uczniom i jednemu opiekunowi ze szkół zlokalizowanych poza granicami 

Polski w kwocie do 200 zł/uczeń oraz pokrycie kosztów wyżywienia 

i noclegów wszystkich uczniów biorących udział etapie międzynarodowym 

konkursu.  

b) W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym 

Regulaminie decyzję rozstrzygającą podejmuje Organizator konkursu  i jest 

to decyzja ostateczna. 

c) Regulamin konkursu może ulec zmianie. O ewentualnych 

poprawkach Organizator poinformuje  szkoły oraz uczniów zgłoszonych do 

konkursu. 

d) Regulamin konkursu oraz załączniki do niniejszego Regulaminu 

dostępne są również na stronach  internetowych konkursu  

http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/ 

http://odnswp.pl/  
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