
                                                                                         

 

                                                        

 

 

 

 

Regulamin VII edycji Warszawskiego konkursu   

„Orientacja na Matematykę” 

odbywającego pod honorowym patronatem 

Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiej Kurator Oświaty 

i Pana Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga Południe 

 

organizowanego przez XXXV Liceum Ogolnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie  

z okazji 100-lecia istnienia Szkoły. 

 

Konkurs powiatowy adresowany do uczniów klas ósmych warszawskich szkół podstawowych,  

w szczególności pragnących w przyszłości podjąć naukę w liceum w klasach dwujęzycznych. 

 

 

TERMIN KONKURSU: 

29  września 2022 r, godz.9.00 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

Budynek XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa 

w Warszawie, ul. Zwycięzców 7/9 oraz Park Skaryszewski. 

 

CELE KONKURSU: 

Rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką, rozwój kompetencji logicznego myślenia,  kształtowa-

nie umiejętności współdziałania  przy rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz rozumienie pole-

ceń matematycznych w języku angielskim.  Połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocja te-

renów zielonych Dzielnicy Pragi Południe. 

 

 

 

 



                                                                                         

 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów klas ósmych warszawskich  szkół pod-

stawowych i ma zasięg powiatowy.  Uczestnicy, ani ich rodzice/prawni opiekunowie  nie ponoszą jakich-

kolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.  

Zadania konkursowe w części indywidualnej i drużynowej, zostaną przygotowane przez nauczycieli mate-

matyki XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie i obejmą swoim zakresem 

treści podstawy programowej oraz zadania logiczne. Nowością tej edycji jest włączenie do konkursu  

2 zadań, których polecenia zostaną sformułowane w języku angielskim. Do regulaminu dołączono słownik 

pojęć matematycznych w języku angielskim, pomocnych w rozumieniu poleceń – Załącznik nr 1. 

Zadaniem zespołów w części drużynowej będzie odnalezienie punktów kontrolnych zaznaczonych na ma-

pie Parku Skaryszewskiego oraz rozwiązanie zadań tam umieszczonych. 

Konkurs odbędzie się z dostosowaniem do zaleceń epidemicznych MEiN, GIS oraz MZ przygotowanych 

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Zgłoszenia przyjmowane są  do 23 września 2022r. 

Zgłoszenia do Warszawskiego konkursu „Orientacja na Matematykę” należy przesłać drogą mailową  

na adres: sekretariat@prus.edu.pl   - Załącznik nr 2. 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników ” należy dostarczyć w dniu konkursu lub przesłać 

drogą mailową na adres: sekretariat@prus.edu.pl wraz ze zgłoszeniem – Załącznik nr 3.  

Do konkursu zapraszamy uczniów klas ósmych. 

 

Uczestnicy  

W części drużynowej uczestniczą trzyosobowe zespoły – (sposób tworzenia drużyn jest dowolny). Każda 

szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny, czyli w części indywidualnej sześcioro uczniów.  

 

Przebieg konkursu 

Konkurs – 29 września 2022 r. o godz. 9.00 -  rozpoczyna część indywidualna – rozwiązywanie zadań 

matematycznych przez każdego uczestnika.                                

Po zakończeniu części indywidualnej o godz. 10.30 uczniowie pod opieką nauczycieli i w towarzystwie 

uczniów XXXV LO udają się do Parku Skaryszewskiego, gdzie odbywa się  część zespołowa. 
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Część zespołowa polegać będzie na odnalezieniu w Parku Skaryszewskim przez poszczególne drużyny  

punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie oraz rozwiązywaniu przez drużyny znalezionych zadań.  

Uczniowie podczas trwania konkursu będą mieli zapewnioną opiekę. 

O wyniku końcowym i indywidualnych tytułach laureatów (miejsca I-V) zadecyduje liczba uzyskanych 

punktów w części pierwszej konkursu.  

O wyniku końcowym w części zespołowej i tytułach laureatów (miejsca I-II) zadecyduje liczba odnalezio-

nych punktów kontrolnych, liczba rozwiązanych   zadań i czas pokonania trasy. Obowiązuje limit czasu na 

pokonanie całej trasy.  

 

Nagrody 

Laureaci części indywidualnej (miejsca od I do V) otrzymają nagrody rzeczowe i  książkowe ufundowane 

przez Urząd Dzielnicy Praga Południe i XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Bolesława Prusa w Warszawie. 

Zwycięskie drużyny (miejsce I i II) – otrzymają puchary i medale ufundowane przez Urząd Dzielnicy Praga 

Południe i XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa  

w Warszawie. 

Wszyscy uczniowie i ich opiekunowie  otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

 

Wpis na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpi-

sania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadec-

twie ukończenia szkoły. 

Zgłoszenia Konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2022/2023, dokonuje 

Dyrektor szkoły podstawowej, który wyraził zgodę na udział uczniów w konkursie w terminie wska-

zanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Udział w Warszawskim konkursie „Orientacja na Matematykę”, po dopełnieniu formalności zgłoszenia do 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2022/2023 może skutkować dla laureatów (miejsca 

I-V w części indywidualnej oraz I i II miejsce  części zespołowej) umieszczeniem wpisu o szczególnych 

osiągnieciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, jeżeli uczeń zdobył w części indywidualnej 

miejsca od I do V lub był członkiem zespołu, który zajął I lub II miejsce w konkursie. 

Organizator konkursu również dokona zgłoszenia do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i spor-

towych.  



                                                                                         

 

 

 

Podsumowanie konkursu 

Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie w terminie określonym 

 przez organizatora w oddzielnym komunikacie i będzie połączone z obchodami 100 – lecia  XXXV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. 


