
 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Katolickich im św. Jana Bosko w Sosnowcu  

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych oraz ósmoklasistów  

do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym  „Boskomat” 

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań matematycznych uczniów oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego 

poziomu wiedzy i umiejętności  w dziedzinie matematyki. 

 

Tematyka i zakres: 

 Liczby i działania 

 Potęgi i pierwiastki 

 Procenty 

 Wyrażenia algebraiczne i równania 

 Figury geometryczne na płaszczyźnie 

 Oś liczbowa i układ współrzędnych 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019  o godzinie 13:00  w Zespole Szkół 

Katolickich, ul. Mariacka 18 w Sosnowcu. 

Dla najlepszych przewidziane są cenne nagrody, a dla zdobywców trzech pierwszych 

miejsc przyjęcie do klasy I  liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich. 

Zgłoszenia do konkursu (wg załącznika nr 1)  należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2019 r 

 Wysyłając e-mail na adres gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl 

 przynosząc je osobiście w siedzibie naszej Szkoły ul. Mariacka 18,  Sosnowiec  

 odwiedzając nas w Dniu Otwartym Szkoły – 17 marca 2019 r 

 

mailto:gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl


 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do  uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III 

gimnazjum 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Opiekę nad uczestnikami konkursu, w czasie dojazdu i powrotu, obejmują rodzice lub 

opiekunowie. 

4. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną oraz zgodę 

rodziców na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie 

wizerunku dziecka (załącznik nr 2) 

5. Uczniowie przywożą ze sobą przybory do pisania i przyrządy geometryczne (cyrkiel, linijkę, 

kątomierz). 

6. W czasie trwania konkursu obowiązuje zakaz korzystania z kalkulatorów oraz telefonów 

komórkowych. 

7. Uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.  

8. Czas trwania konkursu to 75 minut. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły  www.katolik.sosnowiec.pl 

najpóźniej  do 9 maja 2019 r. 

10.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Załącznik nr 1 

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika 

konkursu 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

matematyki 

Pełna nazwa 

szkoły wraz z 

telefonem 

    

    

    

 

  

 

 

 

http://www.katolik.sosnowiec.pl/


 

 

Załącznik nr 2 
ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 
  

Wyrażam zgodę na udział syna / córki  

 

…................................................................................................  
w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Boskomat”  organizowanym przez Zespół Szkół 

Katolickich im. Św. Jana Bosko w Sosnowcu  

 
 

 

.........................................                                        ............................................ ...................  
data                                                                     czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 

  

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka tj. opublikowanie na stronie 

internetowej liceum laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz przesłanie wyników  nauczycielowi 

matematyki 
 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 

 
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 

zm., oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)        

                  

                                                             

.........................................                                        ............................................ ...................  
data                                                                     czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA/PODOPIECZNEGO 

  
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego  

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego) 
 

uczestnika Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Boskomat” w celach promocyjnych. 

 
 

  

TAK ..................................................                        lub                NIE ....................................................  

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów             czytelny podpis rodziców/prawnych 

opiekunów 

 


