Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
„W Świecie Matematyki”
im. Prof. Włodzimierza Krysickiego
I. Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej oraz Koło Nauk
Aktuarialnych Politechniki Łódzkiej.
2. Powołana została Rada Konkursu, w skład której wchodzą: dr Artur Wachowicz przewodniczący, Karolina Szczepaniak - zastępca przewodniczącego oraz Anna Bykowska
i Martyna Szczygieł.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa
łódzkiego, wytypowani przez nauczyciela matematyki i Dyrekcję szkoły, do której
uczęszczają.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Udział szkoły w konkursie jest dobrowolny.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów.
II. Etap pierwszy
1. Etap pierwszy odbywa się w budynku B-14 w części południowej kampusu Politechniki
przy ul. Wólczańskiej 219 w Łodzi dnia 25 lutego 2019 roku w godzinach 9.00-14:00.
Uczestnicy pierwszego etapu powinni zgłosić się w holu budynku 45 minut przed
rozpoczęciem etapu. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu matematycznego.
2. Sposób oceniania podany jest na arkuszu testowym dostarczanym przez organizatora.
3. Uczestnicy podczas trwania tego etapu mogą korzystać z zestawów „Wybranych wzorów
matematycznych” wydanych przez CKE. Zabronione jest używanie innych podręczników,
pomocy naukowych oraz kalkulatorów.
4. Prace oceniane są przez osoby, które wyznacza Rada Konkursu.

5. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 25 lutego 2019 roku do godziny 15:00, na
stronie internetowej Koła Nauk Aktuarialnych www.kna.edu.pl/konkurs oraz w budynku
B-14 PŁ.
6. Do drugiego etapu konkursu kwalifikuje się 20 uczestników z najlepszymi wynikami, o ile
dwudziesty najlepszy wynik nie został uzyskany przez wielu uczestników. O kolejności
decyduje ilość zdobytych punktów w pierwszym etapie. W przypadku uzyskania przez
wielu uczestników, jednakowej liczby punktów, kwalifikujących do uczestnictwa
w etapie drugim, Rada Konkursu może podjąć decyzję o dodatkowej eliminacji w dniu 26
lutego 2019 roku lub dopuścić do drugiego etapu inną liczbę uczestników. Dodatkowa
eliminacja odbędzie się tuż przed etapem drugim. O konieczności dodatkowej eliminacji
jej uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
II. Etap drugi (finałowy)
1. Etap drugi, przewidziany dla 20 uczestników, odbywa się na Politechnice Łódzkiej
w budynku B-9 w części południowej kampusu Politechniki przy ul. Wólczańskiej 215
w Auli F-10 im. Prof. Włodzimierza Krysickiego dnia 26 lutego 2019 roku w godzinach
10:00-16:00. Uczestnicy drugiego etapu powinni zgłosić się w holu budynku 15 minut
przed rozpoczęciem etapu. Finaliści rozwiązują 4 zadania nie wykraczające poza program
szkoły średniej oraz 3 problemy matematyczne wykraczające poza ten program, których
celem jest sprawdzenie przygotowania uczestników do przyswajania nowych pojęć
matematycznych.
2. Sposób oceniania podany jest na dostarczonym przez organizatora arkuszu.
3. Uczestnicy podczas trwania tego etapu mogą korzystać z Zestawu wybranych wzorów
matematycznych. Zabronione jest używanie innych podręczników, pomocy naukowych
oraz kalkulatorów.
4. Prace oceniane są przez osoby, które wyznacza Rada Konkursu.
5. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone 26 lutego 2019 roku około godziny
16:00 w Auli F-10 B-9. Po ogłoszeniu wyników nastąpi uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień.
6. O ostatecznym wyniku konkursu decyduje suma punktów z dwóch etapów.
7. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać do dnia 13 stycznia 2019 roku (niedziela),
wypełniając formularz na stronie www.kna.edu.pl/konkurs lub listownie na adres
Instytutu Matematyki PŁ, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź z dopiskiem „KONKURS”.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów związanych z dojazdem na miejsce
konkursu ani zwrotu innych kosztów ponoszonych przez uczestników w związku
z przystąpieniem do konkursu.
8. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej czterech uczestników konkursu, za wyjątkiem
przypadków określonych w punkcie 9.

9. Szkoły, których uczniowie zajęli I, II lub III miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie
Matematycznym im. Prof. Włodzimierza Krysickiego „W Świecie Matematyki” mają
możliwość zgłoszenia siedmiu uczestników konkursu.
10. Za zajęcie I, II oraz III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy
drugiego etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ponadto Rada Konkursu może przyznać
dodatkową nagrodę (rzeczową) za najbardziej oryginalne rozwiązanie któregoś z zadań
finałowych.
11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozwiązywane będą przez Radę Konkursu
i jej decyzje w tym zakresie są ostateczne.
12. Zgłaszając udział ucznia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
www.kna.edu.pl/konkurs, wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.). W przypadku
zgłoszenia uczestników listownie warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest
załączenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wzór
oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.kna.edu.pl/konkurs.
Rada Konkursu

