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REGULAMIN
XI WOLSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO
(XI WMKM) - „Co z tą matematyką… ?”
§1
Organizatorem XI WMKM jest Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
w Warszawie, ul Kasprzaka 19/21.
§2
Sponsorem nagród jest Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola.
§3
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas drugich techników znajdujących się
na terenie Dzielnicy Wola.
2.W XI WMKM mogą brać również udział uczniowie klas II techników mających
swoją siedzibę w innych Dzielnicach Warszawy.
§4
1.Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów, którzy w wyniku
przeprowadzonych eliminacji szkolnych uzyskają największą liczbę punktów.
2.Termin eliminacji szkolnych oraz zadania do tego etapu szkoły ustalają we
własnym zakresie.
§6
Finał XI WMKM odbędzie się dnia 18 maja 2018 r.(piątek)o godzinie10:00 w
Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul Kasprzaka 19/21 w sali
103.
§7
Kandydatów należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 30 kwietnia 2018 r.
§8
Wszyscy uczestnicy konkursu powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem
(tożsamość uczestnika konkursu może również potwierdzić opiekun).
§9
Należy przybyć na piętnaście minut przed godziną rozpoczęcia konkursu.
§10
Zależnie od liczby zgłoszonych kandydatów działać będzie jedna lub więcej komisji
konkursowych powołana/e przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w
Warszawie.

§11
1. Finał konkursu polega na rozwiązaniu w czasie 90 minut określonej liczby zadań
otwartych.
2. Treści programowe, ujęte w zadaniach konkursowych są następujące: logika,
działania na zbiorach, wyrażenia algebraiczne, geometria na płaszczyźnie,
trygonometria, funkcje i ich własności, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa,
zadania z treścią, zadania z „życia wzięte”.
§12
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 90 minut po zakończeniu konkursu.
§13
1.Zostaną przyznane nagrody indywidualne uczniom, którzy uzyskają największą
liczbę punktów.
2. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
§14
W przypadku uzyskania przez kilku uczestników finału tej samej liczby punktów,
o przydziale nagród decyduje Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie.
§15
Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu na terenie Zespołu Szkół nr 36
im. M. Kasprzaka w Warszawie są: Dorota Benbenkowska, Wioletta Braun, Monika
Bielińska, Renata Bublewicz, Małgorzata Nowak oraz Małgorzata Zgiet.

Organizatorzy konkursu

