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Mała Olimpiada Matematyczna 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego 

Na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz. 125) ustala się poniższy regulamin Małej 

Olimpiady Matematycznej.  

Wstęp 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy organizacji konkursów przedmiotowych 

wśród nauczycieli matematyki szkół podstawowych powiatu polkowickiego, stwierdza 

się, że istnieje potrzeba przeprowadzenia Małej Olimpiady Matematycznej. 

Poniższy regulamin obowiązuje od roku szk. 2015/2016 i uwzględnia wnioski 

z poprzednich edycji MOM. 

I. Cele konkursu 

1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką.  

2. Ujawnianie talentów matematycznych.  

3. Stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy  

i umiejętności matematycznych poza terenem szkoły. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy. 

II. Uczestnicy 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kl. VI, jak również uczniowie klas 

niższych, jeżeli ich nauczyciele matematyki uznają to za celowe. 

III. Organizacja 

1. Za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem olimpiady odpowiedzialny jest 

Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach.  

2. Olimpiadę przeprowadza corocznie Powiatowa Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej 

i Doradztwa Metodycznego. Siedzibą Komisji jest Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

3. Do zadań Komisji należy: opracowanie regulaminu i harmonogramu 

przebiegu konkursu, ułożenie treści zadań na każdy etap, weryfikacja prac, 

sprawdzenie zadań z etapu powiatowego. 
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4. Olimpiada podzielona jest na trzy stopnie: 

I – eliminacje do etapu szkolnego, 

II – etap szkolny ( półfinał), 

III – etap powiatowy ( finał). 

5. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zapewnia na: 

 etap szkolny – Dyrektor Szkoły 

 etap powiatowy – Dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

IV. Przebieg konkursu. 

Ustalenia ogólne. 

1. Zawody przeprowadzane będą w formie pisemnej. 

2. Ogólny zarys przebiegu: 

 Gdzie? Kiedy? 
Kto sprawdza 

zadania? 

Eliminacje szkoły styczeń – luty 2016
 

nauczyciele uczący 

matematyki 

Etap szkolny szkoły 24 lutego 2016 
Szkolna Komisja 

Konkursowa 

Etap powiatowy 
wytypowana szkoła w 

powiecie 
27 kwietnia 2016 

Powiatowa Komisja 

Konkursowa 

 

Etap I – eliminacje 

1. W styczniu na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Metodycznego 

w Polkowicach: http://www.polkowice.edu.pl/portal/ zostanie zamieszczona lista 

zadań eliminacyjnych. 

2. Uczniowie rozwiązują zadania w domu, przy czym wolno im korzystać z książek 

i konsultować się z nauczycielem. Nauczyciel powinien ograniczyć się jedynie do 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Rozwiązania zadań powinny zawierać 

opis przebiegu rozumowania oraz wszystkie wykonane obliczenia. 

3. Zadania sprawdzają nauczyciele matematyki danej szkoły i kwalifikują do etapu 

szkolnego uczniów, którzy otrzymali minimum 80% maksymalnej liczby punktów 

(wg szczegółowych wytycznych opracowanych na każdy rok szkolny). 

http://www.polkowice.edu.pl/
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Etap II – szkolny. 

1.  22 lutego 2016 roku szkoły otrzymują drogą elektroniczną listę zadań do etapu 

szkolnego, którą należy w placówce powielić w potrzebnej ilości. Zawody szkolne 

mają być przeprowadzone wg harmonogramu na dany rok szkolny. 

2. Czas rozwiązywania zadań 90 minut. 

3. Organizacja i nadzór nad przeprowadzeniem szkolnego etapu Małej Olimpiady 

Matematycznej spoczywa na dyrektorze szkoły, który powołuje Szkolną Komisję 

Konkursową. 

4. Szkolna Komisja Konkursowa: 

 sprawdza i ocenia prace uczniowskie, 

 przesyła do 15 marca 2016 roku: 

 protokół przebiegu konkursu, podpisany przez dyrektora szkoły 

i członków szkolnej komisji wraz z pracami wszystkich uczestników, 

którzy otrzymali minimum 75% maksymalnej liczby punktów,  

 propozycje 3 zadań wraz z rozwiązaniami, które mogą być uwzględnione 

przy opracowywaniu listy zadań na etap powiatowy  

na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

Ul. Targowa 

59 –100 Polkowice 

z dopiskiem „Mała Olimpiada Matematyczna uczniów szkół podstawowych”. 

Etap III – powiatowy 

Powiatowa Komisja Konkursowa: 

1. dokonuje weryfikacji prac z etapu szkolnego, 

2. informuje nauczycieli matematyki o ilości przyznanych punktów 

poszczególnym uczestnikom konkursu, 

3. dostarcza do szkół listy uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego 

oraz informacje o miejscu jego przeprowadzenia, 

4. przeprowadza etap powiatowy w wybranej szkole w regionie, czas 

rozwiązywania zadań 90 minut. 

5. sprawdza i ocenia prace uczniów z etapu powiatowego,  

6. ustala listę laureatów Małej Olimpiady Matematycznej uczniów szkół 

podstawowych powiatu polkowickiego. 
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V. Zakres wiedzy i umiejętności. 

Program merytoryczny konkursu obejmuje podstawę programową 

z matematyki  szkoły podstawowej. Wymagania obejmują umiejętności operowania 

przez uczniów zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu zadań nietypowych, a więc 

problemowych z najwyższych poziomów wymagań tj. dopełniającego 

i prowadzącego do mistrzostwa. 

VI. Laureaci. 

Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 

Laureaci otrzymują dyplomy laureata i nagrody, a nauczyciele uczący otrzymują 

stosowne zaświadczenia podczas uroczystej imprezy podsumowującej wyniki 

konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach. 

Uwaga! 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje przewodniczący Powiatowej 

Komisji Konkursowej.  
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……………………………      24 lutego 2016r 
pieczątka szkoły             data konkursu 

 

Protokół przebiegu 

Małej Olimpiady Matematycznej 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego. 

 

………………………………………………………………………. 
nazwa szkoły 

 

Lista wszystkich uczestników wg punktacji, w kolejności malejącej. 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba 

punktów 

Nauczyciel prowadzący 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

 

……………………………..          …………………………… 
podpis dyrektora      podpisy komisji konkursowej 
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