
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI  

 
 „Szymański też liczy”    

 
Opracowanie programu i regulaminu konkursu: Justyna Kulpita, Katarzyna Wesołowska, Magdalena Kobylińska, Elżbieta 
Trendak – nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, ul. M. Reja 1. 

 

Cele konkursu:  

− rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,  

− kształtowanie logicznego myślenia, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem  

i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,  

− wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych,  

− wprowadzanie uczestników konkursu w atmosferę matematycznej rywalizacji, 

− dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości sukcesu. 

 

I. Informacje ogólne 

 

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. 

 

 Przebieg konkursu reguluje Regulamin Dzielnicowego Konkurs Matematycznego dla uczniów klas 

IV – VI ,,Szymański też liczy” w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: 

▫ I etap – eliminacje szkolne – 16.03.2022 r. 

▫ II etap – finał konkursu – 06.05.2022 r. 

 

 Miejsce etapów konkursu: 

▫ I etap konkursu odbędzie się w macierzystej szkole ucznia; 

▫ II etap konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego  

w Warszawie znajdującej się przy ulicy Mikołaja Reja 1.  

 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych Miasta Stołecznego 

Warszawa z Dzielnicy Ochota. 

 

 Zakres merytoryczny i poziom trudności konkursu obejmuje materiał zawarty w podstawie 

programowej nauczania matematyki w szkole podstawowej dla klas IV – VI. 

 

 Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

▫ I etap konkursu składa się z zadań zamkniętych. 

▫ II etap konkursu składa się z zadań zamkniętych oraz zadań otwartych. 

 

 Członkowie Komisji nie komentują i nie wyjaśniają pytań konkursowych uczestnikom konkursu. 

 

 Uczniowie kodują prace według wzoru przed rozpoczęciem pisania konkursu. 

 

 Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, korektora, książek itp. w czasie trwania konkursu na 

każdym jego etapie. 



 

 Dokumentacja związana z konkursem (protokoły, finałowe prace uczniów, zgody rodziców na 

udział) przechowywane są w szkole organizatora (SP 23) do dnia, w którym odbywa się gala 

rozdania nagród – czerwiec 2022r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). 

 

 Zadania do I etapu (eliminacje szkolne) wraz z protokołem, punktacją i przykładowymi 

rozwiązaniami, otrzymują szkoły drogą mailową w dniu 14.03.2022r.  

 

 Zgłoszenia szkoły do konkursu należy dokonać w terminie do 28 lutego 2022r. na adres mailowy 

organizatora:  

 

katarzyna.wesolowska@sp23.warszawa.pl 

 

 Szkoły przesyłają kartę zgłoszenia z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do finału do dnia 

31.03.2022r. według podanego wzoru (Załącznik 1). 

 

 Na finał uczniowie przychodzą wraz ze swoim nauczycielem matematyki, który jest jednocześnie 

członkiem Komisji Konkursowej. Uczeń zgłasza się na konkurs ze zgodą na uczestnictwo w 

konkursie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik 2). 

 

II. Przebieg konkursu 
 

      ETAP I – SZKOLNY 

 
1. 16.03.2022r. (środa) godz. 9:00. 

2. Miejsce: szkoła macierzysta. 

3. Czas trwania konkursu: 90 minut. 

4. Uczniowie wypełniają test jednokrotnego wyboru – 20 zadań (dla każdego poziomu jest inny test). 

5. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy osiągnęli minimum 85% wszystkich możliwych punktów. 

 
ETAP II – FINAŁ 

 
1. 06.05.2022r. (piątek) godz. 9:00. 

2. Miejsce: Szkoła Podstawa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1. 

3. Czas trwania konkursu: 90 min. 

4. Uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru (10 zadań) oraz 4 zadania otwarte (dla każdego 

poziomu jest inny test). 

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursu, w skład której wchodzą 

organizatorzy oraz nauczyciele z poszczególnych szkół. 

6. Przewidziane są dyplomy dla każdego finalisty konkursu oraz nagrody rzeczowe dla 

laureatów trzech pierwszych miejsc na każdym poziomie.  

7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

III. Uwagi do konkursu 

 

W przypadku decyzji Ministra Edukacji i Nauki o przejściu szkół na edukację zdalną I i II etap konkursu 

odbędzie się w formie online. 

 

Serdecznie zapraszamy!        

 
 
 
 
 



 
 
Organizator 
Dzielnicowego Konkursu Matematycznego 
Dla uczniów klas IV – VI „Szymański też liczy” 
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego 
ul. Mikołaja Reja 1 
02 – 053 Warszawa 
Koordynatorzy konkursu: Justyna Kulpita, Katarzyna Wesołowska 
Tel. 22 – 825 – 09 – 38 

 
 

 


