
Regulamin konkursu „Nie tylko dla orłów” organizowanego przez 

III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 
 
1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. 

 

2. Dyrektor Liceum powierza organizację konkursu mgr Nataszy Woźniak  

    i mgr Barbarze Miś. 

 

3. W/w nauczyciele III LO są członkami komisji konkursu i odpowiadają za :  

a) mgr Natasza Woźniak i mgr Barbara Miś- za część merytoryczną to znaczy :  

-przygotowanie zadań konkursowych, 

- przygotowanie klucza odpowiedzi i punktacji do zadań,  

-koordynacja poprawy zadań,  

b) mgr Barbara Miś -za część organizacyjną to znaczy : 

 -obsługa poczty konkursu(powiadomienia szkół, przyjmowanie zgłoszeń, tworzenie list 

   rankingowych itp.),  

 - zorganizowanie w budynku III LO II etapu konkursu,  

 -prowadzenie dokumentacji konkursu (protokoły ,certyfikaty, itd.)  

c) mgr Barbara Miś pełni funkcję przewodniczącego komisji.  

 

4. Konkurs matematyczny „Nie tylko dla orłów” przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych powiatu tarnowskiego i powiatów sąsiadujących z nim, którzy pragną 

sprawdzić swoje umiejętności matematyczne. 

 

5. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I odbywa się w szkole macierzystej (tj. szkole 

uczestnika) natomiast etap II odbywa się w budynku III LO w Tarnowie.  

 

6. UWAGA! Dyrektor lub wyznaczeni nauczyciele koordynujący zgłaszają uczestnictwo 

szkoły w określonym terminie drogą mailową na podany adres w liście przewodnim. 

Następnie otrzymują na podany w zgłoszeniu szkoły adres mailowy przygotowany przez 

organizatorów test etapu I (oraz wzór karty odpowiedzi), który przeprowadzają w ściśle 

określonym terminie. Test przesłany zostanie w dniu poprzedzającym konkurs.  

 

7. Nauczyciele poprawiają prace według otrzymanego klucza i przekazują wyniki uczniów 

w sposób określony w instrukcji oceniania.  

 

8. Przewodniczący komisji konkursowej działając w porozumieniu z nauczycielami 

matematyki w Liceum powołuje zespół egzaminacyjny, który poprawia zadania w II etapie 

zawodów.  

 

9. Przewodniczący komisji powołuje zespół nadzorujący, która czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem zawodów. W skład zespołu wchodzą nauczyciele zatrudnieni w III LO.  

 

10. Zakres wymagań konkursu obejmuje zagadnienia podstawy programowej z matematyki, 

dostosowany jest do wymagań na poziomie rozszerzającym oraz zawiera wybrane 

zagadnienia dodatkowe, które są podane w linku wymagania.  

 

11. Szczegółowy harmonogram konkursu podany jest w terminarzu.  



12. W czasie konkursu startujący są zobowiązani do samodzielnej pracy, a wszelkie 

odstępstwa od tej zasady czy też próby współpracy między poszczególnymi uczniami będą 

karane skreśleniem z listy startujących.  

 

13. Punktacja zadań jest podana startującym na karcie z zadaniami.  

 

14. Po każdym etapie wyniki są podawane na tablicy ogłoszeń w III LO oraz na stronie 

internetowej według kodów ( w roku 2022/2023 lista osób zakwalifikowanych do II etapu 

konkursu zostanie przekazana drogą mailową na podany adres szkolnego opiekuna konkursu). 

 

15. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych etapach daje liczbę punktów w klasyfikacji 

generalnej konkursu.  

 

16. Tytuł Laureata konkursu „Nie tylko dla orłów” uzyskuje każdy startujący, jeżeli suma 

uzyskanych punktów stanowi co najmniej 85 % możliwych punktów do zdobycia.  

 

17. Tytuł Finalisty konkursu „Nie tylko dla orłów” uzyskuje każdy startujący, jeżeli suma 

uzyskanych punktów zawiera się w przedziale od 70-84 % możliwych punktów do zdobycia.  

 

18. Pozostali startujący we wszystkich etapach konkursu otrzymują tytuł Uczestnika.  

Do II etapu przechodzą wszyscy startujący, którzy uzyskają minimum 50 % punktów.  

 

19. Pięciu najlepszych Laureatów otrzymuje również nagrody książkowe. Liczba 

nagrodzonych osób może być większa, jeżeli pozwalają na to uwarunkowania finansowe 

konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja wymieniona w pkt. 2 niniejszego 

regulaminu.  

 

20. W przypadkach wątpliwych, które nie są ujęte w regulaminie, decyduje komisja 

konkursowa (pkt.2 regulaminu) i jej decyzje są ostateczne. 

 

 

WAŻNE!  
Na stronie kuratorium : kuratorium.krakow.pl w Panelu dyrektora pojawiły się ankiety 

dotyczące udziału uczniów w różnych konkursach.  

Do 12 października Dyrektorzy SP mogą:  

 

– zaznaczyć, czy rekomendują udział swoich uczniów w tym konkursie, jeżeli jest 

wymieniony w formularzu;  

– jeżeli nazwy konkursu nie ma, wpisać ją do drugiego formularza, zaznaczając udział swoich 

uczniów; 

 

Zgłoszenia Dyrektorów, będą jednym z czynników decydujących o umieszczeniu 

konkursu na liście konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i punktowanych przy rekrutacji do szkoły średniej. 
 

 

 

 

 

 


