
INSTYTUT MATEMATYKI 
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

  
Regulamin II Konkursu Matematycznego Mistrz Dowodu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. 
2. Konkurs odbędzie się 12.04.2022 r. o godz. 10:00, w Instytucie Matematyki, przy ulicy 

Powstańców Wielkopolskich 2 w Bydgoszczy. 
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdą szkołę może 

reprezentować dwóch uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są do 8.04.2022 r. na adres 
e - mail: kamrok@ukw.edu.pl 

4. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego z matematyki dla szkół ponadpodstawowych na 
poziomie podstawowym. 

5. Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązują zadania otwarte 
typu: uzasadnij; wykaż; udowodnij; znajdź błąd w dowodzie. 

6. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 
szkolnej lub dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego 
tożsamość oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu) 

7. Organizator konkursu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 
chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. 
uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy 
uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest mailowe zgłoszenie 
do przewodniczącego konkursu w terminie do 8 kwietnia 2022 r. 

8. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca 
w żaden inny sposób przebiegu konkursu: nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 
miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie zadaje pytań dotyczących 
zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów, w tym 
kalkulatora i środków łączności.  

9. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której odbywa się konkurs, 
w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisję konkursową, oddaniu 
pracy konkursowej i wyrażeniu zgody przez przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

10. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje 
w sali na swoim miejscu. 

11. Po zakończeniu części pisemnej konkursu, uczniowie oczekując na wyniki mogą 
uczestniczyć w wykładzie zorganizowanym specjalnie na potrzeby konkursu. 

12. Komisja Konkursu zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu 
tzw. dogrywki, trwającej 15 minut zanim wyda ostateczne wyniki konkursu. 

13. Nagrodami w konkursie są gry planszowe, puchary, dyplomy oraz drobne upominki. 
14. Na wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu lub 

pełnoletniego ucznia do przewodniczącego Komisji Konkursowej, sprawdzona 
i oceniona praca może być udostępniona do jednokrotnego wglądu w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia wyników. 

15. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom konkursu w drodze na konkurs 
i z konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

16. Dokumentacja związana z przebiegiem konkursu jest przechowywania przez 2 lata 
w Instytucie Matematyki. 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej 


