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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego – 

„ŁAMIGŁÓWKI Tęgiej Główki”  

dla uczniów klas 8 Szkół Podstawowych  

oraz klas 1 Szkół Ponadpodstawowych Technicznych 

Rok szkolny 2022/2023 

 

I. Organizatorem Konkursu Matematycznego dla uczniów kl. 7-8 Szkół 

Podstawowych oraz kl. 1 Szkół Ponadpodstawowych jest: 

Technikum nr 7 

ul. Szczęśliwicka 56 

02-353 Warszawa 

 

II. Celem konkursu jest:  

 popularyzacja matematyki wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych 

oraz początkowych klas szkół średnich,  

 rozbudzenie zainteresowań matematycznych,  

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,  

 pobudzanie twórczego myślenia  

 poszukiwanie talentów matematycznych. 

 

III. Konkurs „Łamigłówki Tęgiej Główki to konkurs z wykorzystaniem komunikacji 

medialnej. 

 

IV. Przebieg Konkursu: 

Etap I: 

 Przez trzy kolejne piątki 11, 18, 25 marca 2022 r. o godzinie 12:00 na 

stronie 

https://mathchallenge.devlukas.pl/ 

pojawiać się będą linki do łamigłówek. 

 Na przysłanie rozwiązania łamigłówek uczestnik ma 3 dni, czyli ma czas do 

poniedziałku odpowiednio 14, 21 i 28 marca 2022 r. do godziny 24:00. 

Odpowiedzi wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane. 

 Rozwiązanie w formie zdjęcia, skanu lub pliku PDF przesyłamy na adres e-

mail: 

lamiglowki.tegiej.glowki.t7@gmail.com 

 E-mail, oprócz odpowiedzi musi zawierać Imię i nazwisko uczestnika, klasę 

i szkołę do której uczęszcza. 

 31 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00 na stronie  

https://mathchallenge.devlukas.pl/ 

pojawi się lista osób zakwalifikowanych do II etapu – Finału. 
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Etap II: 

 8 kwietnia 2022 r. (piątek) o godzinie 11:00 w Sali nr 6 w Technikum nr 7 

w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56, odbędą się 45-minutowe pisemne 

zmagania z łamigłówkami. 

 Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się tego samego dnia około godz. 13.00. 

Nastąpi także wręczenie nagród. 

 

V. W skład komisji dokonującej wyboru zadań oraz sprawdzającej prace wchodzą: 

nauczyciele matematyki z Technikum nr 7. 

 

VI. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

 

VII. Szczegółowe informacje na temat konkursu „Łamigłówki Tęgiej Główki” można 

znaleźć pod adresem: 

 

https://mathchallenge.devlukas.pl/ 

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art.24 ust.1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 

2016 r. poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, że :  

1. Administratorem danych osobowych jest Technikum nr 7 w Warszawie przy ul 

Szczęśliwickiej 56. 

2. Dane uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Łamigłówki 

Tęgiej Główki” dla uczniów klas 7-8 Szkół Podstawowych oraz klas 1 Szkół 

Ponadpodstawowych. 

3. Dane zwycięzców Konkursu ( w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła) mogą 

być udostępniane na stronie internetowej szkoły, blogu szkoły oraz w gablotach 

szkolnych i tablicach.  

4. Uczestnikowi/rodzicom Uczestnika/opiekunom prawnym Uczestnika 

przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika i ich 

poprawiania, a także prawo kontroli przetwarzania danych osobowych w trybie 

art. 32 ustawy.  

5. Dane Uczestnika podane są dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych 

będzie skutkowała odrzuceniem zgłoszenia do Konkursu. 

 

 

 

Organizatorzy: 

Małgorzata Deszczyńska 

Marta Kowalczyk 
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