
Regulamin Konkursu matematycznego „Traugens” pod patronatem Starosty 

Częstochowskiego w roku szkolnym 2016/2017 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu matematycznego „Traugens” jest II Liceum Ogólnokształcące 

im. R. Traugutta w Częstochowie. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta 

Powiatowy w Częstochowie. 

2. Przebieg konkursu reguluje Regulamin Konkursu matematycznego „Traugens” w roku 

szkolnym 2016/2017. 

3. Tegoroczny Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2017 (Święto liczby π) o godzinie 

12,15  w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie, ulica 

Kilińskiego 62. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas trzecich gimnazjów Powiatu 

Częstochowskiego oraz  Miasta Częstochowy. 

5. Zakres merytoryczny i poziom trudności Konkursu obejmuje materiał zawarty w Podstawie 

programowej nauczania matematyki w gimnazjum (rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.) 

6. Konkurs składa się z zadań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru, zadania typu prawda 

- fałsz) oraz krzyżówki. 

6. Cele Konkursu:  poszukiwanie talentów matematycznych,  popularyzacja matematyki, 

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, naukowy i merytoryczny kontakt 

nauczycieli II LO z uczniami gimnazjów oraz ewentualna dalsza współpraca nauczycieli II 

LO z laureatami Konkursu. 

7. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w  terminie do piątku 11 marca 2017. Zgłoszenia 

dokonuje nauczyciel matematyki z danego gimnazjum (maksymalnie 5 osób z jednego 

gimnazjum)  poprzez przesłanie na adres dyrektor-2lo@wp.pl listy uczniów biorących udział 

w Konkursie wg następującego wzoru:  

„Zgłoszenie do Konkursu matematycznego „Traugens” w roku szkolnym 2016/2017” 

a) nazwa i adres szkoły gimnazjalnej oraz nr telefonu; b) imię i nazwisko dyrektora szkoły; c) 

imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela oraz nr telefonu; d) imię i nazwisko nauczyciela-

opiekuna w trakcie zawodów na terenie II LO oraz nr telefonu; e) imiona i nazwiska 

startujących uczniów. 

8. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny. W czasie trwania Konkursu na terenie II LO 

obecny jest nauczyciel-opiekun grupy uczniów z danego gimnazjum, który wcześniej uzyskał 

zgodę rodziców (lub prawnych opiekunów) uczniów na udział w Konkursie. Zgoda rodzica 

(lub prawnego opiekuna) automatycznie jest zgodą na przetwarzanie danych dziecka na 

potrzeby Konkursu oraz na publikację wyników Konkursu w Internecie. Uczeń może 

przystąpić do zawodów po okazaniu Komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

 

 

 

 

 



II. Organizacja i przebieg konkursu. 

 

1. Uczestnicy zawodów  powinni stawić się w dniu 14 marca 2017 pod opieką nauczyciela 

danego gimnazjum w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w 

Częstochowie, ulica Kilińskiego 62 na pół godziny przed jego rozpoczęciem.  

Zawody rozpoczynają się o godzinie 12,15. Niestawienie się ucznia w tym terminie oznacza 

rezygnację z udziału w Konkursie.  

2. Czas  rozwiązywania zadań podczas Konkursu wynosi 60 minut. 

3. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

4. Przewodniczący Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia 

następującego po dniu przeprowadzenia zawodów, dostarcza dyrektorowi II LO do 

zatwierdzenia protokoły z listami laureatów Konkursu, podpisane przez przewodniczącego i 

członków KK. Listy laureatów ustalane są według uzyskanej przez nich punktacji w porządku 

malejącym. 

 5. Tytuł Laureata Powiatowego Konkursu matematycznego „Traugens”  nadaje się trzem 

uczniom z najwyższym wynikiem i co najmniej 80% punktów. 

6. Przewodniczący KK po otrzymaniu zatwierdzonych list laureatów ogłasza je niezwłocznie 

na stronie internetowej II LO. 

7. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowej: 

 a) Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele przygotowujący uczniów 

do konkursu mają prawo wglądu do prac konkursowych ocenionych przez KK w terminie do 

3 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Prośbę o wgląd należy przedłożyć następnego dnia 

roboczego po ogłoszeniu wyników.  

b)  Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac można wnieść pisemnie lub 

elektronicznie do Dyrektora II LO. Zastrzeżenie rozpatruje Zespół odwoławczy powołany 

przez Dyrektora II LO. Decyzja Zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia 

wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej i nie dokonuje ponownej weryfikacji 

całej pracy. 

 c)  Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych licząc od następnego dnia 

od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

d) Odwołania wniesione z naruszeniem powyższego trybu nie będą rozpatrywane. 
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