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Regulamin międzynarodowego konkursu „Matematyka – nasz wspólny język” 
 
 
W niniejszym regulaminie poprzez: 
Organizatora – rozumie się Politechnikę Wrocławską; 
Konkurs – rozumie się międzynarodowy konkurs „Matematyka – nasz wspólny język”; 
Komisję Konkursową – rozumie się Komisję międzynarodowego konkursu  
„Matematyka – nasz wspólny język”; 
Uczestnika – rozumie się ucznia szkoły ponadpodstawowej, który wypełnił i skutecznie 
dostarczył kartę zgłoszenia do międzynarodowego konkursu „Matematyka – nasz wspólny 
język”.   
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem konkursu jest: 
1) wyłanianie najlepszych uczniów z kraju i zagranicy wykazujących szczególne 

zainteresowanie matematyką, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia  
do rozwiązywania trudnych zadań problemowych;  

2) popularyzacja wiedzy na temat lwowskiej szkoły matematycznej; 
3) pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki; 
4) propagowanie matematyki wśród młodzieży, w szczególności poza granicami Polski. 

2. Organizatorem konkursu jest Politechnika Wrocławska. 
3. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z matematyki. 
4. Wszystkie etapy konkursu przeprowadzane są w formie pisemnej. 
5. Etapy konkursu: 

1) I etap – korespondencyjny; 
2) II etap – korespondencyjny; 
3) III etap – finałowy, w formie stacjonarnej lub korespondencyjnej. 

6. Oficjalną stroną internetową konkursu jest www.rekrutacja.pwr.edu.pl. 

7. Kolejne etapy konkursu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie. Komisja 

Konkursowa określa szczegółowy harmonogram dla każdej edycji konkursu  

i ogłasza go na stronie internetowej najpóźniej do końca roku kalendarzowego 

poprzedzającego realizację konkursu. 

8. Organizator umieszcza na oficjalnej stronie konkursu zadania dla poszczególnych etapów 

korespondencyjnych. Zadania opracowane są w języku polskim i angielskim. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
2. Konkurs ma charakter indywidualny, a udział w nim jest dobrowolny. 

3. Uczeń wypełnia kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej konkursu. 

4. Rozwiązania zadań wraz z kartą zgłoszenia uczeń skanuje oraz przesyła e-mailem na adres 
matematyka@pwr.edu.pl. Prace należy przygotować w języku polskim lub angielskim. 
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5. Uczestnik zakwalifikowany do etapu finałowego pokrywa koszty związane z dalszym 
udziałem w konkursie. 

6. Uczestnik biorący udział w finale konkursu odbywającym się w formie stacjonarnej  
jest zobowiązany do okazania członkom Komisji Konkursowej dokumentu tożsamości  
ze zdjęciem (dowód osobisty/ paszport/ legitymacja szkolna wraz ze zdjęciem). 

7. W trakcie trwania finału konkursu uczestnik może korzystać wyłącznie z kalkulatora 
prostego.  

8. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w etapie finałowym konkursu, jeżeli naruszy 
zasady fair play, w szczególności poprzez korzystanie z niedozwolonych pomocy  
oraz kontaktowanie się podczas tego etapu z innymi jego uczestnikami lub osobami 
postronnymi.  

 
§3 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace konkursowe oceniane będą w trzech etapach przez Komisję Konkursową. 
2. Wyniki osiągnięte w poszczególnych etapach decydują jedynie o dopuszczeniu uczestnika 

do kolejnego etapu, natomiast nie wpływają na wynik uzyskany w całości konkursu. 
3. Do etapu finałowego kwalifikuje się uczestników, którzy w dwóch etapach 

korespondencyjnych konkursu uzyskali łącznie co najmniej 60% punktów możliwych do 
zdobycia. W przypadku, gdy wymagany próg uzyska mniej niż 20 uczestników Komisja 
Konkursowa ma możliwość zakwalifikowania dodatkowo tych uczestników, którzy uzyskali 
co najmniej  40% punktów możliwych do zdobycia. 

4. Lista uczestników zakwalifikowanych do finału jest zamieszczana na stronie internetowej 
konkursu. 

5. Tytuł finalisty konkursu otrzymują uczestnicy, którzy w etapie finałowym zajęli miejsca od 
IV do X. 

6. Tytuł laureata konkursu otrzymują uczestnicy, którzy w etapie finałowym zajęli miejsca od 
I do III. 
 

§4 

Komisja Konkursowa 

1. Komisja Konkursowa przygotowuje i przeprowadza konkurs. 
2. Komisja Konkursowa w szczególności:  

1) dokonuje kwalifikacji uczestników do etapu finałowego; 
2) wyłania finalistów i laureatów konkursu. 

3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą z ramienia organizatora: przedstawiciel Wydziału 

Matematyki, trzech pracowników Działu Rekrutacji, w tym Kierownik Działu. 
5. Dane adresowe Komisji Konkursowej: 

Komisja międzynarodowego konkursu „Matematyka – nasz wspólny język” 
Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 
e-mail: matematyka@pwr.edu.pl 
www.rekrutacja.pwr.edu.pl 

 



Załącznik do ZW …/2020 
 
 

3 
 

§5 

Nagrody 

1. Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom konkursu nagrody lub wyróżnienia. 
2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Jego Magnificencję  

Rektora Politechniki Wrocławskiej.  
3. Nagrodą główną dla laureata konkursu za zajęcie I miejsca w konkursie jest przyjęcie  

na wybrany przez laureata kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem 
kierunku Architektura (studia stacjonarne I stopnia), gdzie dodatkowo wymagane  
jest zdanie egzaminu z rysunku - zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Wrocławskiej.  

4. Przyjęcie na studia, na podstawie wyniku konkursu, jest możliwe tylko raz i tylko  
w ramach tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania przez laureata świadectwa 
maturalnego lub innego dokumentu otrzymanego poza granicami Polski uprawniającego 
do podjęcia studiów. Podstawą przyjęcia na studia może być wynik konkursu uzyskany 
zarówno w roku zdawania egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.  

5. Warunkiem rozpoczęcia studiów przez laureata konkursu zdobywającego nagrodę główną  
jest dopełnienie wszystkich warunków wynikających z obowiązujących przepisów 
określających zasady naboru na studia w Politechnice Wrocławskiej w danym roku 
akademickim, w szczególności dokonanie rejestracji w systemie rekrutacyjnym 
Politechniki Wrocławskiej, w terminach określonych kalendarzem rekrutacji.  
Nagroda główna nie obejmuje uprawnienia do zwalniania z obowiązku uiszczenia 
obowiązujących opłat, w tym rekrutacyjnej i za studia. 

6. Laureaci konkursu mają prawo  ubiegać się o przyjęcie do programu „Wybitnie uzdolnieni 
na Politechnice Wrocławskiej”. 

7. Laureaci i finaliści konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia. 

 
§6 

Osoby z niepełnosprawnością 

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przygotować i przeprowadzić etap finałowy 
konkursu w sposób niewykluczający osób z niepełnosprawnością. 

2. Osoby z niepełnosprawnością potrzebujące pomocy w zakresie wyrównywania szans 
w etapie finałowym powinny dokonać stosownego zgłoszenia do Komisji Konkursowej 
najpóźniej na 30 dni przed terminem etapu finałowego określonym w harmonogramie. 
Uczestnik z niepełnosprawnością zobowiązany jest dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia 
dodatkowe zaświadczenie o dysfunkcji i konieczności zapewnienia odpowiednich 
warunków do udziału w etapie finałowym z tego wynikających oraz zgodę na przetwarzanie 
danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia). 

 
§7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian 
w niniejszym regulaminie, jak i wiążącej interpretacji jego zapisów. Ewentualne zmiany 
w regulaminie zostaną niezwłocznie ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej 
konkursu. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed jego rozpoczęciem  
bez podawania przyczyn. 

3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego.  


