
    

 

                                    

 

Regulamin 

XXIV Konkursu Matematycznego 

im. Jana Śniadeckiego 
Warszawa 

 rok szkolny 2022/2023 
 

Matematyka jest królową wszystkich nauk  

jej ulubieńcem jest prawda,  

a prostość i oczywistość jej strojem. 

      J. Śniadecki 
 

Informacje ogólne 
▪ XXII Konkurs Matematyczny im. Jana Śniadeckiego skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych w Warszawie – w dzielnicy Mokotów. 
▪ Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie, 

ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa, woj. mazowieckie oraz nauczyciele matematyki 

szkół biorących udział w konkursie. 
▪ Korespondencja dotycząca konkursu odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej 

wykorzystując adres e-mail: bjonczyk2@gmail.com. 

▪ Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczestnik konkursu może zostać 

zdyskwalifikowany.  
▪ Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie 

internetowej: https://sp190.waw.pl/konkurs-matematyczny. 

 

I. Zasady finansowania konkursu: 
▪ konkurs nie ma charakteru komercyjnego, 

▪ źródłem finansowania wydatków związanych z organizacją konkursu są środki własne 
organizatora oraz środki pozyskane od sponsorów. 

 

II. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu  
1. Komitet Organizacyjny 

▪ W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą: 

- Barbara Jończyk-Więsik  – przewodnicząca 

- Agnieszka Powierza– zastępca przewodniczącego 

- Bożena Czubaszek 
- Halina Pawlik 

- Ewa Protas  

▪ Zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest przygotowanie i prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu. 
2. Patronat Honorowy 

▪ Patronat Honorowy objął: 

- Wydział Oświaty i Wychowania m. st. Warszawy dzielnicy Mokotów  
 

III. Cele Konkursu  
▪ Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych . 
▪ Promowanie uczniów mających zdolności matematyczne. 

▪ Odkrywanie talentów matematycznych. 

▪ Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych. 

Szkoła Podstawowa nr 190 

iimm..  OOrrłłaa  BBiiaałłeeggoo  

w Warszawie ul. Zwierzyniecka 10 
http://www.sp190.waw.pl/ 

https://sp190.waw.pl/konkurs-matematyczny/


    

 

▪ Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy. 

 

IV. Organizacja i przebieg Konkursu  

1. Konkurs jest dwuetapowy i odbywa się na pięciu poziomach. 

a. dla uczniów klas czwartych, 

b. dla uczniów klas piątych, 
c. dla uczniów klas szóstych, 

d. dla uczniów klas siódmych, 

e. dla uczniów klas ósmych. 

2. Udział uczniów jest dobrowolny.  
3. Niestawienie się ucznia w dniu przeprowadzenia konkursu jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału. 

4. Etap szkolny przeprowadza szkoła we własnym zakresie.  Zestaw zadań do etapu 
szkolnego (5 zadań punktowanych po 5 punktów) nauczyciele każdej ze szkół 

opracowują we własnym zakresie.  

5. Szkoła do 18 listopada 2022r. (piątek)  zgłasza swój udział w drugim etapie 
konkursu, przesyłając listę uczestników II etapu (maksymalnie 15 osób) w tabeli 

(Załącznik do regulaminu) na adres b.jonczyk@sp190.lh.pl 

6. W dniu 2 grudnia 2022 roku (piątek) na godz. 12
30

 wyłoniona w etapie szkolnym 

reprezentacja szkoły wraz z nauczycielem zgłasza się do SP 190 na dzielnicowy 
etap konkursu. 

7. Dzielnicową Komisję Konkursową tworzą nauczyciele SP 190 oraz nauczyciele 

ze szkół biorących udział w drugim etapie konkursu (minimum jeden nauczyciel 
ze szkoły), nadzorując pisanie prac przez uczniów. 

8. Uczniowie zgłaszający się na etap dzielnicowy muszą mieć przy sobie ważną 

legitymację szkolną, długopis lub pióro piszące na czarno, przybory matematyczne 
oraz obuwie na zmianę. 

9. W trakcie trwania konkursu nie można używać kalkulatorów i innych pomocy 

oraz korektorów, ołówkiem wykonujemy tylko rysunki. 

10. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla etapu dzielnicowego. 
11. Przez Komisję Konkursową zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. 

12. Wyniki finału konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

–  www.sp190.waw.pl do dnia 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek). 
13. Wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się 16 grudnia 2022 r. 

(piątek) w Szkole Podstawowej nr 190 przy ulicy Zwierzynieckiej.  

14. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Barbara Jończyk-Więsik 

bjonczyk2@gmail.com 
 

Uwaga: 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie, 

a w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję ostateczną podejmuje 

Komitet Organizacyjny Konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie 

i życzymy powodzenia. 
 

Koordynatorzy  
z ramienia szkoły        Dyrektor Szkoły 
mgr inż. arch. Barbara Jończyk-Więsik 
mgr Agnieszka Powierza–      /-/ mgr Edyta Korytkowska 
mgr Bożena Czubaszek 

mgr Halina Pawlik 

mgr Ewa Protas 

http://www.sp190.waw.pl/


    

 

Zakres obowiązujących treści 

Dla uczniów klas czwartych: 
1. Kolejność wykonywania działań. 
2. Cztery działania na liczbach naturalnych w tym dzielenie z resztą. 

3. Porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

4. Obwody figur płaskich – kwadrat, prostokąt. 

5. Obliczenia czasowe. Kalendarz. 
6. Zagadki logiczne w tym figury magiczne. 

Dla uczniów klas piątych: 
1. Program klasy czwartej oraz: 

2. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

3. Cechy podzielności liczb naturalnych. 

4. Prędkość, droga, czas – zadania tekstowe 
5. Kąty w trójkącie. 

Dla uczniów klas szóstych: 
1. Program klasy czwartej i piątej oraz: 

2. Działania łączne na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych  

3. Obliczenia procentowe. 

4. Własności wielokątów. 
5. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanów, jednostki pola i objętości. 

Dla uczniów klas siódmych: 
1. Program klasy czwartej, piątej i szóstej oraz: 
2. Działania na liczbach całkowitych.  

3. Obliczenia procentowe – zadania tekstowe. 

4. Pole powierzchni i objętość graniastosłupów. 
5. Zadania tekstowe. 

Dla uczniów klas siódmych: 
1. Program klasy czwartej, piątej, szóstej i siódmej oraz: 
2. Potęgi i pierwiastki.  

3. Twierdzenie Pitagorasa. 

4. Równania. 
5. Ostrosłupy. 

 

SP NR  190* 
Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu 

L.p. 
Nr 
szkoły IMIĘ NAZWISKO ucznia 

Poziom 
- klasa 

Uzyskane 
punkty Nauczyciel uczący matematyki 

1 190* Aleksandra Kowalska 4 25 Jan Nowak 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

W naszej szkole w pierwszym etapie wzięło udział:  60 uczniów*  

W pracy komisji konkursowej weźmie udział:  Jan Nowak* 
 

 

)* - w tabeli umieszczono wpis przykładowy. Wypełniając tabelkę proszę zachować formatowanie i 
przesłać tabelkę w załączniku jako dokument programu Word, temat  wysyłanego maila: „Zgłoszenie 
SP NR 999*” na adres b.jonczyk@sp190.lh.pl 


