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      W związku z przypadającą w 2017 roku     
150. rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta 
Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę  
o  ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim  
w Radomsku.  
            Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez, 
konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia postaci oraz 
twórczości polskiego Noblisty, patrona „Reymontówki na 
Bugaju”. 

 Zapraszamy na stronę szkoły do zakładki: 
www.rokreymontowskizsg3.radomsko.pl 

 

 
 

 

                 Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku zaprasza uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz klas I-III gimnazjów do udziału w konkursie matematycznym „Reymont w 
liczbach”, który odbędzie się 5 kwietnia 2017 r.  o godz. 10.00 w  siedzibie szkoły. 

 
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomska. 

 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
 „REYMONT W LICZBACH” 

 
 
CELE KONKURSU 
 

 Zainteresowanie uczniów postacią Władysława Reymonta. 

 Zapoznanie uczniów z ważnymi datami i faktami z życia polskiego noblisty, wybitnego pisarza 
Władysława Reymonta. 

 Popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań. 

 Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia. 

 Inspirowanie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności matematycznych. 

 Wyłonienie wśród młodzieży uczniów o szczególnych uzdolnieniach matematycznych. 
 
 
 
 
 
 

http://www.rokreymontowskizsg3.radomsko.pl/
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INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku – nauczyciele 
matematyki. 

2.  Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 3         
w Radomsku ul. Szkolna 4. 
 
3.  Konkurs jest przeprowadzany indywidualnie w dwóch kategoriach wiekowych  
a)  klasy IV-VI szkoły podstawowej,  
b) klasy I –III gimnazjum. 
 
4.  Każda szkoła podstawowa typuje spośród wszystkich swoich uczniów klas 4-6 tylko 2 osoby, które 
będą reprezentowały szkołę w konkursie. 
 
5.  Każde gimnazjum typuje spośród wszystkich swoich uczniów klas 1-3  tylko 2 osoby, które będą 
reprezentowały szkołę w konkursie. 
 
6.  Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną akceptację regulaminu oraz jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody uczestników i ich opiekunów prawnych na: 

 przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy  
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. 
zm); 

 publikację danych osobowych, w tym zamieszczenie listy laureatów na stronach 
internetowych, w prasie i telewizji; 

 utrwalenie na nośnikach audiowizualnych wizerunku uczestników oraz rozpowszechnianie 
na potrzeby konkursu. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczniów na Karcie zgłoszenia drogą elektroniczną 

na adres:  
                                         dyrektorzsg3@radomsko.pl  
telefonicznie:  44 685 45 66 lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 3 
przy ul. Szkolnej 4 w Radomsku. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń -  24 marca 2017 r. do godz. 15.00 
 
JURY 
 
1. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa jury pod przewodnictwem mgr Lidii Jaworskiej, 

nauczyciela matematyki.  
2. Członkowie jury zajmują się w szczególności przygotowaniem zadań konkursowych, prawidłowym 

przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

3. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.  
 
 

mailto:dyrektorzsg3@radomsko.pl
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PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs odbędzie się  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku, ul. Szkolna 4      
dnia 5 KWIETNIA 2017 r. o godz. 10.00.  

2. Konkurs składa się z dwóch części: 
              
 a) Część I – test (45 minut) 
 
Uczniowie rozwiązują test składający się z 10 zadań dotyczących życia i twórczości Władysława 
St. Reymonta, za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak 
odpowiedzi lub błędne rozwiązanie – 0 punktów. 

             
 b) Część II – zadania tekstowe (45 minut) 
 
Uczestnicy konkursu mają do rozwiązania 5 zadań otwartych. 
 

3.  Konkurs obejmuje swoim zakresem wiadomości i umiejętności z matematyki przewidziane 
programem klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum oraz najważniejsze daty z życia i 
twórczości Władysława St. Reymonta. 
 

4.  Konkurs wygrywa osoba, która łącznie z dwóch części uzyska największą ilość punktów.  
            W przypadku uzyskania takiej samy liczby punktów przyznaje się nagrody ex aeguo.  
  

5. Decyzja jury jest ostateczna. 
 
  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
 
1. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSG nr 3, a do 

laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres elektroniczny ich szkół. 
 

2. Przewiduje się przyznanie trzech nagród rzeczowych oraz dyplomów w poszczególnych 
kategoriach. 

 
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Reymontowskiej, o terminie której 

poinformujemy elektronicznie i telefonicznie.  
 
4. Nieodebrane dyplomy i nagrody przesyłane będą drogą pocztową.  
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator umożliwia wgląd do własnej pracy konkursowej po zakończeniu konkursu, po uprzednim 
ustaleniu terminu wglądu, nie później niż tydzień przed terminem Gali Reymontowskiej. 
 



4 

 

 
 
 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „REYMONT W LICZBACH” 
Kategoria: Gimnazjum 

 

 
 
Nazwa szkoły: …………………………………… 
 
Adres szkoły, tel., e-mail: …………………………………… 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… 

Telefon i e-mail opiekuna: …………………………………… 

 
 
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… 
 
Telefon i e-mail opiekuna: …………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 
 DO UDZIAŁU  

W  
KONKURSIE MATEMATYCZNYM 
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Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „REYMONT W LICZBACH” 
Kategoria: Szkoła Podstawowa 

 

 
 
Nazwa szkoły: …………………………………… 
 
Adres szkoły, tel., e-mail: …………………………………… 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… 

Telefon i e-mail opiekuna: …………………………………… 

 
 
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………… 
 
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… 
 
Telefon i e-mail opiekuna: …………………………………… 
 
 
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 
 DO UDZIAŁU  

W  
KONKURSIE MATEMATYCZNYM 

 


