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Regulamin Konkursu Matematycznego  

„Geometrycznie – Logicznie”  

 

„Geometrycznie – Logicznie” to konkurs dla każdego, kto lubi rozwiązywać zadania 

i zagadki matematyczne.  

 

1. Konkurs matematyczny jest organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące 

w Nowej Sarzynie w ramach projektu „Geometrycznie – Logicznie”. Projekt 

został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Szkół „Prymus” i otrzymał 

dotację Fundacji mBanku.  

2. Zmagania geometryczno – logiczne przeznaczone są dla uczniów siódmych 

i ósmych klas szkół podstawowych (poziom I) oraz pierwszych i drugich klas 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (poziom II), którzy lubią 

wyzwania matematyczne. 

3. Celem konkursu jest: 

• popularyzacja matematyki wśród młodzieży, 

• rozbudzenie zainteresowań uczniów,  

• rozwijanie logicznego myślenia, 

• utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach. 

4. Harmonogram rozgrywek logicznych jest załączony do Regulaminu Konkursu 

Matematycznego (załącznik nr 1). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu konkursu. 
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5. Rejestracja do konkursu odbywa się za pośrednictwem maila 

geometrycznielogicznie@gmail.com. Nauczyciel – opiekun ucznia zgłasza 

uczestnika zmagań matematycznych. Podczas zgłoszenia należy wysłać na 

wskazany e-mail wypełniony formularz (załącznik nr 2), podając: 

• imię i nazwisko ucznia, 

• klasę i nazwę szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela matematyki – opiekuna ucznia, 

• e-mail ucznia, który będzie używany do odbierania i wysyłania treści 

konkursowych.  

6. Każdy uczestnik konkursu po zapoznaniu się z Regulaminem przekaże 

nauczycielowi – opiekunowi podpisane oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). Nauczyciel – opiekun ucznia 

prześle organizatorowi konkursu na adres geometrycznielogicznie@gmail.com 

skan podpisanego oświadczenia. 

7. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 

w Regulaminie.  

8. „Geometrycznie - Logicznie” to intelektualna zabawa składająca się z co 

tygodniowych rund. 

• Co tydzień w środę około godziny 15.00 zostanie opublikowana lista pięciu 

zadań, które uczniowie będą rozwiązywali samodzielnie w domu.  

o Trzy pierwsze rozwiązują uczniowie szkół podstawowych; 

o Wszystkie pięć uczniowie szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych. 
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• Zadania będą publikowane na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej 

Sarzynie www.szkola-nowasarzyna.pl. 

• Rozwiązania należy odesłać w ciągu tygodnia, dokładnie do wtorku do 

godziny 24.00 na adres geometrycznielogicznie@gmail.com.  

• Po rozstrzygnięciu tygodniowych zmagań, w każdą kolejną środę, na stronie 

internetowej szkoły opublikowane zostaną rozwiązania i wyniki rundy –

 oddzielne na  każdym poziomie. 

• Rundę tygodniową zwycięża uczeń, który rozwiąże najwięcej zadań, a jeżeli 

kilku uczniów rozwiąże tyle samo zadań, to zwycięży ten, który pierwszy 

dostarczył rozwiązania. 

• Uczestnicząc co tydzień w kolejnych rundach konkursu uczniowie będą 

zbierali punkty (2 punkty za każde pełne rozwiązanie, 1 punkt za 

rozwiązanie zawierające lukę, plus dodatkowe 2 punkty za zwycięstwo 

w rundzie).  

• Po pięciu rundach zostaną nagrodzeni uczniowie, którzy zebrali najwięcej 

punktów w ciągu całego trwania konkursu. 

9. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody. Sześć osób  z najwyższą liczbą 

punktów (na poszczególnych poziomach) zostanie zaproszonych na 

podsumowanie konkursu. W uzasadnionych przypadkach organizator może 

zaprosić kolejnych uczniów w rankingu. Spotkanie zostanie dostosowane do 

obowiązujących przepisów sanitarnych. Lista zwycięzców, miejsce i data gali 

rozdania nagród zostaną podane w późniejszym czasie w harmonogramie, 

dostępnym na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego. 
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10. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu 

realizacji konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie. Dane 

osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich 

poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez ucznia w konkursie. 

11. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie I Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowej Sarzynie www.szkola-nowasarzyna.pl. 
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Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM 

 

o 8 marca 2021 r. 

Rozpoczęcie rekrutacji on-line 

o 23 marca 2021 r. 

Zakończenie rekrutacji on-line 

o 24 marca 2021 r.  

Rozpoczęcie Rundy I – godzina 15:00 

 

o 28 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Rundy IV 

o 5 maja 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Rundy V  

 

o 30 marca 2021 r. 

Zakończenie Rundy I – godzina 24:00 

o 31 marca 2021 r. 

Rozpoczęcie Rundy II – godzina 15:00 

o 6 kwietnia 2021 r. 

Zakończenie Rundy II – godzina 24:00 

o 7 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Rundy I; Rozpoczęcie Rundy III – godzina 15:00 

o 13 kwietnia 2021 r. 

Zakończenie Rundy III – godzina 24:00 

o 14 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Rundy II; Rozpoczęcie Rundy IV – godzina 15:00 

o 20 kwietnia 2021 r. 

Zakończenie Rundy IV – godzina 24:00 

o 21 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Rundy III; Rozpoczęcie Rundy V – godzina 15:00 

o 27 kwietnia 2021 r. 

Zakończenie Rundy V – godzina 24:00 
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Załącznik nr 2 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Szkoła 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela  

– opiekuna ucznia 
 

Adres e-mail ucznia  

 

 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu Matematycznego 

„Geometrycznie – Logicznie”. 

 

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

(miejscowość, data)     (Podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………….……………………………………………… (imię i nazwisko 

rodzica/przedstawiciela/opiekuna ustawowego) oświadczam, iż: 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………… (imię i nazwisko 

ucznia) w Konkursie Matematycznym „Geometrycznie – Logicznie” organizowanym przez 

I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie, a także na wykorzystanie jego wizerunku, 

w zakresie publikacji zdjęć dokumentujących przebieg Konkursu, a także na podaniu imienia, 

nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza, na stronie internetowej, profilach 

I Liceum Ogólnokształcącego na portalach społecznościowych oraz w mediach w celach 

promocyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez organizatora konkursu 

i przyjmuję do wiadomości, że  

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące 

w Nowej Sarzynie, 

2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem 

w Konkursie Matematycznym „Geometrycznie – Logicznie”, 

3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w konkursie, 

4. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania zgodnie z art. 32 Ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

 

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

(miejscowość, data)      (Podpis składającego oświadczenie) 


