
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO  

IM. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO  

 

§ 1 

1. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego, zwany dalej 
„Konkursem”, adresowany jest do uczniów szkół umożliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w tym szkół imienia 
gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem WAT. 

2. Konkurs organizowany jest corocznie. 

3. Organizatorami Konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału 
Cybernetyki WAT i Dział Spraw Studenckich WAT. 

4. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Rektor WAT. 

5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje prorektor ds. studenckich. 

6. Informacje dotyczące organizacji Konkursu w danym roku publikuje się na stronie 
internetowej WAT www.wat.edu.pl, w zakładce „Konkurs Matematyczny”. 

§ 2 

Celem Konkursu jest: 
1) propagowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

matematycznych uczniów oraz ujawnianie młodych talentów; 
2) umożliwienie zweryfikowania własnego poziomu wiedzy i umiejętności przez 

uczniów oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki; 
3) promocja społeczności szkół oraz samorządów terytorialnych biorących 

udział w Konkursie; 
4) popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim; 
5) zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi. 

§ 3 

1. Konkurs prowadzi komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez 
Rektora WAT na wniosek dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału 
Cybernetyki WAT uzgodniony z prorektorem ds. studenckich. 

2. W skład Komisji wchodzą pracownicy WAT. 

3. Zadaniem Komisji jest organizowanie konkursu i koordynowanie jego przebiegu, 
a w szczególności: 
1) upowszechnianie informacji o Konkursie wśród młodzieży; 
2) utrzymywanie strony internetowej Konkursu; 
3) przygotowanie harmonogramu Konkursu; 
4) przygotowanie zadań konkursowych; 
5) ocenianie rozwiązań zadań konkursowych; 
6) ustalenie wyniku Konkursu. 
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4. Wyniki Konkursu zatwierdza przewodniczący Komisji. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne. 

§ 4 

1. Podstawę i zakres Konkursu wyznaczają obowiązujące w bieżącym roku 
szkolnym wymagania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów, polegających na rozwiązywaniu zadań 
matematycznych przygotowanych przez Komisję. 

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów Konkursu w danym roku akademickim 
określa harmonogram Konkursu zaakceptowany przez prorektora  
ds. studenckich. Harmonogram podaje się do wiadomości uczestników na stronie 
internetowej WAT. 

§ 5 

1. Szkoła wymieniona w § 1 ust. 1 zainteresowana udziałem swoich uczniów  
w Konkursie, zwana dalej „Szkołą”, zgłasza udział w terminie określonym  
w harmonogramie Konkursu. 

2. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę Szkoły; 
2) przewidywaną liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie; 
3) dane nauczyciela matematyki odpowiedzialnego za przeprowadzenie  

w Szkole Etapu I, zwanego dalej „Koordynatorem”; 
4) dane adresowe, w tym adres poczty elektronicznej, na który zostaną 

przesłane zadania konkursowe i szablony rozwiązań.  

3. Zgłoszenie przesyła się na adres poczty elektronicznej podany na stronie 
internetowej WAT. 

§ 6 

1. Etap I odbywa się w Szkole pod nadzorem Koordynatora. 

2. Etap I polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przesłanych do Szkoły przez 
Komisję w terminie do 15 listopada. 

3. Rozwiązywanie zadań odbywa się w pierwszy piątek grudnia. 

4. Sprawdzenia prac i naliczenia punktów dokonują nauczyciele matematyki Szkoły 
na podstawie szablonów przekazanych przez Komisję . 

5. Koordynator w terminie do 15 grudnia zgłasza do Etapu II dwóch uczniów, którzy 
w Etapie I uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów. 

6. W przypadku równej liczby punktów wyboru ucznia, który zostanie zgłoszony do 
Etapu II dokonuje Koordynator.  

7. W zgłoszeniu podaje się imiona i nazwiska uczniów oraz liczbę uzyskanych 
przez nich punktów. Zgłoszenie przesyła się do WAT pocztą elektroniczną. 

§ 7 

1. Zasady kwalifikowania do Etapu II: 
1) na podstawie zgłoszeń otrzymanych ze szkół Komisja tworzy jedną listę 

rankingową kandydatów do Etapu II; 



2) o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych  
w Etapie I; 

3) do Etapu II zakwalifikowanych zostanie 100 uczniów zajmujących najwyższe 
miejsca na liście rankingowej; 

4) gdy na wykazie zakwalifikowanych końcową lokatę zajmuje z tą samą liczbą 
punktów więcej niż jeden uczeń, liczbę zakwalifikowanych do Etapu II 
odpowiednio zwiększa się.  

2. Etap II realizowany jest według poniższych zasad: 
1) odbywa się w WAT pod nadzorem Komisji; 
2) polega na pisemnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez Komisję; 
3) sprawdzenia prac i naliczenia punktów dokonuje Komisja; 
4) wyniki ogłaszane są w dniu przeprowadzenia Etapu II; 
5) opiekę nad uczniami w okresie trwania Etapu II sprawują nauczyciele 

oddelegowani przez Szkołę. 

§ 8 

1. Laureatami Konkursu jest pięcioro uczniów, którzy w Etapie II uzyskali 
największą liczbę punktów. 

2. Laureaci Konkursu będą rekrutowani na studia na zasadach określonych 
w stosownej uchwale Senatu WAT obowiązującej na dany rok akademicki dot. 
szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych 
i ogólnopolskich wydanej na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca    
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668).  

3. Laureaci Konkursu otrzymują nagrodę rzeczową, a w przypadku podjęcia w WAT 
cywilnych stacjonarnych studiów w roku otrzymania świadectwa dojrzałości, 
otrzymują ponadto prawo do: 
1) bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku 

akademickiego; 
2) stypendium z własnego funduszu stypendialnego na zasadach określonych w § 9.  

4. Wszyscy uczestnicy Etapu II otrzymują dyplomy. 

5. Wręczenie nagród i dyplomów następuje podczas uroczystego zakończenia 
Konkursu, który odbywa się w dniu przeprowadzenia Etapu II. 

§ 9 

1. Laureat Konkursu ma prawo do stypendium z własnego funduszu stypendialnego, 
zwanego dalej „stypendium”, przez cały okres cywilnych stacjonarnych studiów  
w WAT jednak nie dłużej niż przez okres odpowiadający liczbie semestrów studiów 
określonej w programie odpowiednio studiów pierwszego lub drugiego stopnia. 

2. Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane miesięcznie: 
1) w semestrze zimowym  – w okresie październik – luty; 
2) w semestrze letnim – w okresie marzec – czerwiec, 

3. Warunkiem przyznania stypendium jest:  
1) posiadanie przez Laureata statusu studenta WAT; 
2) uzyskanie średniej studiów za poprzedni semestr powyżej 4,00; 

4. Warunek określony w ust. 3 pkt 2 nie dotyczy przyznania stypendium w pierwszym 
semestrze studiów I stopnia. 



5. Uzyskanie średniej studiów poniżej 4,00 w danym semestrze powoduje 
wstrzymanie wypłaty stypendium w kolejnym semestrze. 

6. Uzyskanie średniej studiów poniżej 4,00 przez dwa kolejne semestry powoduje 
całkowitą utratę prawa do stypendium. 

7. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od średniej studiów i ustalana 
jest w odrębnych przepisach. 

§ 10 

1. Za zabezpieczenie logistyczne Konkursu oraz pozyskiwanie fundatorów nagród 
dla uczestników Konkursu odpowiada prorektor ds. studenckich. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu. 

 


