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REGULAMIN 
 

SZKOLNEGO KONKURSU EKONOMICZNO-MATEMATYCZNEGO 

„HOSSA MATEMATYKI” 

DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU 

 

 

 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki i przedmiotów zawodowych  

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

 

§ 2 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu, będą publikowane na: 

• stronie internetowej szkoły,  

• szkolnym Facebooku. 

 

 

§ 3 

CELE KONKURSU 

1. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej i matematycznej. 

2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów. 

3. Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów. 

4. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów. 

5. Budzenie nawyku współzawodnictwa. 

 

 

§ 4 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Uczestnik konkursu będzie musiał wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza 

podstawę programową. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, geometrii, 

wiedzy praktycznej i logicznego myślenia. 
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§ 5 

ZASADY KONKURS 

1. W konkursie bierze udział maksymalnie 3 uczniów wyznaczonych przez wychowawcę 

danej klasy.  

2. Konkurs jest jednoetapowy, uczniowie rozwiązują zadania w formie testu.  

3. W skład zestawu zadań konkursowych wchodzi 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym 

stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). 

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych 

literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi 

uczestnik konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za błędną odpowiedź lub 

zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje jeden punkt ujemny. Uczeń 

uczestniczący w konkursie otrzymuje 30 punktów na start. Maksymalnie można uzyskać 

150 punktów. 

4. Zadania konkursowe opracowuje i przygotowuje dla uczestników zespół nauczycieli 

powołany w danym roku szkolnym przez organizatora. 

5. Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut od momentu rozpoczęcia pracy uczniów. 

6. W czasie trwania konkursu uczniowie mogą korzystać z kalkulatora. 

7. Uczeń otrzymuje papier na brudnopis podpisanym przez organizatora.  

8. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać przybory do pisania  

i rysowania (tzn. długopis, linijka, ekierka, cyrkiel). 

9. Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza 

dyskwalifikację. 

10. Prace uczestników są sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której 

wchodzą nauczyciele matematyki i przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. 

11. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia konkursu. 

 

 

§ 6 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

Wychowawca klasy dostarcza organizatorowi zgłoszenia maksymalnie 3 uczniów ze swojej 

klasy (imię i nazwisko ucznia, klasa) najpóźniej na tydzień przed ogłoszonym w danym roku 

szkolnym dniem konkursu. 

 


