
Regulamin i harmonogram  

Konkursu Matematyczno-Ekonomicznego 

dla uczniów klas I-III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 

 

I. Regulamin Konkursu 
 

1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III gimnazjum. 

 

2)  Konkurs składa się z Eliminacji i Finału. 

 

3) Etapy konkursu: 

 

 ELIMINCACJE: 

 

a) W Eliminacjach biorą udział wszyscy uczniowie, którzy w terminie do 30 kwietnia 

2015 roku prześlą pracę na jeden z podanych tematów oraz wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. 

 

b) Praca może składać się maksymalnie z pięciu stron A4 (włącznie ze stroną tytułową                   

i bibliografią). 

 

c) Prace konkursowe powinny być napisane komputerowo.  

 

d) Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w dwuosobowych drużynach. 

(uczniowie nie muszę należeć do jednej klasy, ale opiekunem pracy może być tylko 

jeden nauczyciel).  

 

e) Praca zgłoszona do Konkursu powinna być samodzielnie przygotowana przez 

ucznia/uczniów. Wymagane jest podanie informacji o źródłach z których korzystał 

autor/autorzy pracy.  

 

f)  O ostatecznej liczbie prac zakwalifikowanych do Finału decydują organizatorzy. 

Finaliści zostaną wyłonieni w terminie do 7 dni od zakończenia nadsyłania  prac                    

i zawiadomieni drogą elektroniczną. 

 

 FINAŁ 

 

 Część I (PREZENTACJA) 

 

a) Polega na wygłoszeniu (nie odczytaniu) przez ucznia, podczas specjalnej sesji 

trwającego nie dłużej niż 10 minut referatu, opartego na wcześniej przygotowanej 

prezentacji (np. Power Point), omawiającego temat, którego podjął się uczeń. 

 



b) W przypadku drużyn dwuosobowych, uczniowie mogą wygłosić referat wspólnie, 

bądź wybrać do tego zadania jedną osobę z drużyny. 

 

c) Rezultaty tej części Finału ocenia Jury Konkursu. Jury ocenia prezentację, wartość 

merytoryczną pracy, samodzielność i oryginalność ujęcia tematu oraz przebieg 

referatu. 

 

 

 Część II (PISEMNA) 

 

a) Jest to krótka część pisemna (30 minut) , podczas której uczniowie odpowiadają na 

dwa pytania związane z tematyką ich pracy. 

 

b) W przypadku drużyn dwuosobowych, uczniowie odpowiadają na pytania wspólnie. 

 

4) Po obu częściach Finału zostaną przedstawione wyniki Konkursu. 

 

5) Wszyscy uczestnicy Finału otrzymują dyplomy uczestnictwa, a laureaci dodatkowo 

wspaniałe nagrody. 

 

6) Prace należy wysyłać na podany niżej adres: 

 

Kinga Dąbrowska, Anna Gawron 

XIX Liceum im Marii i Jerzego Kuncewiczów 

ul. Ignacego Rzeckiego  10 

20-637 Lublin 

z dopiskiem „Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny” 

 

 

II. Harmonogram Konkursu 
 

 

Lp. Zadanie Termin 

 

1. 

 

Zgłoszenia do konkursu (nadsyłanie prac i wypełnionych 

formularzy) 

 

 

 

Do 30 kwietnia 2015 r. 

 

2. 

 

Ocenianie prac konkursowych przez szkolną komisję 

 

1.05-07.05.2015 r. 

 

3. 

 

Finał konkursu (prezentacja+część pisemna) 

 

13 maj 2015 r. 

 

4. 

 

Wgląd do prac uczniów 

 

14 maj 2015 r. 

 


