
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

IM. MARIANA FOREMNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

I. ORGANIZATOR KONKURSU  
1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej, ul. Daszyńskiego 2, 42-400 

Zawiercie. 
2. Honorowy patronat nad I Międzyszkolnym Konkursem Matematycznym objął syn pana Mariana Foremnego 

(nauczyciela matematyki II LO) pan Sławomir Foremny.  
 

II. ZAŁOŻENIA KONKURSU 
1. Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie 

matematyką. Skierowany jest do uczniów klas VII, VIII Szkół Podstawowych. 
2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla szkoły podstawowej 

oraz treści poszerzające podstawę programową. 
 

III. CELE KONKURSU  

Cel główny: ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTEM 

1. Cele konkursu: 

 popularyzowanie matematyki, jako nauki wśród uczniów, 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, 

 kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, 

 rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, 

 podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej, 

 mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, 

 diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów, 

 budzenie nawyku współzawodnictwa, 

 dostarczanie uczniom satysfakcji z sukcesu. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy VII, VIII szkoły podstawowej. 
2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.  
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub 

opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 
4. Spóźnienie się lub niestawienie się ucznia w miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu pozbawia go 

możliwości uczestniczenia w konkursie. 
5. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali.  
6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu 

konkursu, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego 
pracę.  

7. Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań w czasie trwania 
konkursu.  

 
 

  



V. REGULAMIN KONKURSU 
1. Konkurs jest jednoetapowy. 
2. Konkurs jest rozgrywany w jednej kategorii.  
3. Konkurs składa się 7 zadań otwartych, punktowanych od 1 do 7 pkt. Przy każdym zadaniu znajduje się liczba 

punktów możliwa do uzyskania przez ucznia. Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzymuje przewidzianą liczbę 
punktów za dane zadanie lub 0 pkt. 

4. Miejsce konkursu: Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej, ul. Daszyńskiego 2, 42 - 400 
Zawiercie.  

5. Termin konkursu: 13.04.2022r. 
6. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wytypowani przez swoją macierzystą szkołę. Zgłoszenia do konkursu 

wraz z załącznikami należy przesłać na skrzynkę konkursmatematyczny@malczewska.com do dnia 31.03.2022r. 
(formularz zgłoszenia w załączeniu – Załączniki nr 1- 4).  

7. Każda szkoła może wytypować maksymalnie 3 kandydatów. 
8. W przypadku zdobycia identycznej liczby punktów decyduje czas oddania karty odpowiedzi. 
9. Czas trwania konkursu: 90 minut.  
10. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa złożona z trzech nauczycieli 

uczących w II LO w Zawierciu. Zobowiązana jest do: 

 czuwania nad prawidłowością konkursu, 

 rzetelnego sprawdzenia prac, 

 wypełnienia protokołu z przebiegu konkursu, 

 sprawdzenia czy uczestnicy konkursu posiadają zgody rodziców/ opiekunów prawnych na publikowanie 
danych osobowych (Załączniki od 2-4). 

11. Opiekunowie uczestników mogą wystąpić w roli obserwatorów. 
12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29.04.2022r. w II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu podczas 

uroczystej akademii. 
13. W trakcie sprawdzania prac, czas wolny uczestnikom zagospodaruje organizator konkursu. 
14. Sprawdzanie odbywać się będzie wg schematu punktowania.  
15. Termin konkursu: 13.04.2022r. roku godz. 10.00. 
16. Organizatorzy są zobowiązani do nieujawniania treści zadań przed terminem rozgrywek.  
17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 
1. Wręczenie nagród i dyplomów oraz ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29.04.2022r. w II LO im. Heleny 

Malczewskiej w Zawierciu podczas uroczystej akademii. 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny 

Malczewskiej w Zawierciu i w lokalnej prasie. 
3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Za zajęcie I miejsca – 1 000,00 zł, II miejsca – 500 zł. 
4. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy. 

 

VII. PRZYPISY KOŃCOWE  
1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu.  
2. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu i nie 

będą udostępniane osobom trzecim. 
3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.  
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: 

konkursmatematyczny@malczewska.com lub pod nr telefonu 32 67 227 46. 
5. Dokumentacja związana z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowywana jest w II Liceum 

Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu do końca roku szkolnego 2021/2022. 

  

mailto:matematyczny@malczewska.com


Załącznik nr 1 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY IM. MARIANA FOREMNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA: ………........................................................................................….......................................................... 

...................……………………………………………………………………………..........…………..............……………….……………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………............................................……………………….. 

ADRES: ………....................................................................................................................................................... 

…………………………………..………………………………………………………………………………............………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………............................................……………………….. 

Telefon/faks:...............................................................................................................................................................  

 

UCZNIOWIE ZGŁOSZENI DO KONKURSU:  

L.P. IMIĘ I NAZWISKO KLASA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 

1.    

2.    

3.    

 

Oświadczam, że opiekunowie oraz uczestnicy Konkursu zapoznali się i akceptują Regulamin 
Konkursu. 

 Pieczątka i podpis Dyrektora 

 

  



Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z wolą przystąpienia do Konkursu Matematycznego im. Mariana Foremnego organizowanego przez II LO im. 

Heleny Malczewskiej w Zawierciu przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej (reprezentowane 

przez Dyrektora mgr Pawła Chmurę) z siedzibą w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 2. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, panią Kingę Kwaśniak (Starostwo Powiatowe w Zawierciu), z którą można się skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych pod adresem iod@zawiercie.powiat.pl 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do objęcia 

ubezpieczeniem. 

3. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w Szkolnym Konkursie Matematycznym im. 

Mariana Foremnego a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podstawą 

przetwarzania danych jest moja zgoda.  

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wzięcia udziału w konkursie. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania organizatorowi konkursu. 

6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. 

7. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

9. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO. 

10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że moje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

11. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem iod@zawiercie.powiat.pl. 

 

 ……..………………………………………      .......................................................... 

 Miejscowość, data         CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Nr 880) dobrowolnie wyrażam zgodę  

na przetwarzanie mojego wizerunku: ……………………………………………………........................………………….……………………….. 
      (imię i nazwisko uczestnika) 
w tym na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia / zdjęć z moim wizerunkiem w celach promocyjnych Konkursu 

Matematycznego im. Mariana Foremnego realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej 

w Zawierciu. 

……………………………………………….. 

(podpis uczestnika) 

  



Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:  

 nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie 

występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła),  

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym, 

 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie 

COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 

koronawirusem COVID-19 zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym im. Mariana 

Foremnego. 

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie konkursu lub okresie bezpośrednio 

następującym po konkursie pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 

koronawirusem.  

 

 
………………………............…………..       ………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika)        (podpis uczestnika) 

 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami 

wykonawczymi informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej, 

reprezentowane przez Dyrektora mgr Pawła Chmurę, z siedzibą w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 2. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Kingę Kwaśniak (Starostwo Powiatowe w Zawierciu), z którą można się 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem iod@zawiercie.powiat.pl 

2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS 

(Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 


