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Regulamin 

„XIII Maratonu Matematycznego 2020” 

 

„Zmagam się z sobą i z czasem” 

kap. Krzysztof Baranowski 

 

 
1. Organizator. 

Organizatorem konkursu „Maraton Matematyczny 2020” jest: 

 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul. Szkolna 2. 

 

2. Cele konkursu. 

 Usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności 

przewidzianych w standardach wymagań egzaminacyjnych  

z matematyki na egzaminie ósmoklasisty 

 Stworzenie możliwości do samooceny („sprawdzenia się”). 

 Wdrożenie do samokontroli. 

 Kształtowanie umiejętności dobrej organizacji pracy (umiejętne 

gospodarowanie czasem). 

 Kształtowanie wytrwałości i cierpliwości. 

 Kształtowanie wśród młodzieży postawy uczciwej rywalizacji. 

 Stworzenie warunków sprzyjających przeżywaniu zadowolenia z efektów 

(„dobra zabawa”). 

3. Zasady przeprowadzenia konkursu. 

 Konkurs „XIII Maraton Matematyczny 2020” skierowany jest do uczniów klas 

ósmych szkół podstawowych. 

 Każdy zawodnik otrzymuje do rozwiązania 100 zadań egzaminacyjnych z 

matematyki (zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) w czasie 7 godzin. 

 Za prawidłowe rozwiązanie zadań uczeń otrzymuje liczbę punktów podaną w 

arkuszu. 

 Zawodnicy rozwiązują zadania konkursowe indywidualnie. 

 Regulamin imprezy przewiduje swobodne wyjścia zawodników z sali na chwilę 

relaksu czy na rozmowę z kolegami i bezpłatny poczęstunek. 

 Zawodnicy w czasie trwania konkursu (co 2 godziny) informują organizatorów o 

liczbie rozwiązanych zadań. 

 Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać zdyskwalifikowany. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

 

4. Organizacja Konkursu. 

 Skład Komisji Konkursowej ustala nauczyciel matematyki powołany na jej 

przewodniczącego przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Raszynie. 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej przyjmuje zgłoszenia do konkursu i ustala listy 

uczestników. 



 Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs w terminie podanym przez organizatora 

(dzień, godzina, czas pracy uczniów). 

 Uczniowie muszą mieć ze sobą przybory do pisania i przyrządy geometryczne (nie 

wolno używać kalkulatora i korektora). 

 Organizator zapewnia środki piśmiennicze. 

 Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 80% możliwych 

do zdobycia punktów. 

 Jeśli żaden z uczniów nie spełni powyższego kryterium Komisja Konkursowa może 

ogłosić zwycięzcą najlepszego zawodnika (zdobycie największej liczby punktów w 

swojej kategorii). 

 Ogłoszenie wyników „XIII Międzyszkolnego Maratonu Matematycznego” odbywa się 

w terminie podanym przez organizatora. 

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników – dyplomy. 

5. Zadania Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

 Udzielenie uczniom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w 

konkursie. 

 Ustalenie listy zakwalifikowanych do konkursu. 

 Zorganizowanie konkursu. 

 Sporządzenie protokółu przeprowadzenia konkursu oraz listy laureatów. 

6. Zadania Komisji Konkursowej. 

 Opracowanie regulaminu konkursu i udostępnienie go uczestnikom na stronach 

internetowych organizatorów. 

 Przygotowanie zadań konkursowych. 

 Przeprowadzenie konkursu. 

 Wyłonienie laureatów. 

7. Zadania Organizatora. 

 Zorganizowanie Konkursu. 

 Zapewnienie środków piśmienniczych. 

 Zorganizowanie uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

 Ogłoszenie wyników przez radiowęzeł szkoły. 

 Prowadzenie dokumentacji konkursu. 

8. Terminy dotyczące przeprowadzenia Konkursu. 

 Do dnia 18 marca 2020 roku Przewodniczący Komisji Konkursowej przyjmuje 

zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie. 

 Konkurs odbędzie się 28 marca 2020 roku (sobota) w godzinach 8.30 – 16.00 

w Szkole Podstawowej w Raszynie, budynek przy ul. Szkolnej 2. 

Przewidziany czas trwania konkursu 7 godzin. 

 Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 8 

kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Raszynie, 

budynek przy ul. Szkolnej 2. Wyniki konkursu zostaną przedstawione uczniom  

w dniu 2 kwietnia 2020 roku na tablicach ogłoszeń. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w terminie ogłoszenia 

wyników. 

9. Komisję Konkursową reprezentują: 

 Alicja Andrzejewska – Przewodnicząca Komisji  

 Aneta Gnat  

 Iwona Kołodziejczyk  

 Justyna Kowalczyk 



 

 

10. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: 

www.spraszyn.pl 

 
11. Zgłoszenia do Konkursu proszę przesłać na adres: 

 

szkola_raszyn@vp.pl      sekretariat@spraszyn.pl 

 

lub faxem:  ( 22)715 99 33 

 

z dopiskiem „XIII Maraton Matematyczny” 

 

12. Wszelkie uwagi, pytania proszę kierować pod adres: 

 
szkola_raszyn@vp.pl      sekretariat@spraszyn.pl 

 

lub dzwonić  do szkoły pod nr   22 715 99 10 
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