
REGULAMIN  XXIV TURNIEJU MATEMATYCZNEGO 

O PUCHAR DYREKTORA  I  LO im. St.  Dubois  w  Koszalinie 

dla uczniów 8 klas szkół podstawowych         
 

1. Organizator konkursu. 

Organizatorem  konkursu (turnieju)   jest   zespół  nauczycieli  I  Liceum  

Ogólnokształcącego im. St. Dubois  w  Koszalinie oraz uczniowie i absolwenci I  LO -  

członkowie  szkolnego koła matematycznego. Turniej odbywa się   pod    patronatem 

dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie. 

 

       2.     Założenia   konkursu. 

a) Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów 8 klas szkół 

podstawowych w regionie, województwie, kraju.   

b) Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora I LO. 

c) Nagrodami za udział w konkursie są: 

- nagrody  rzeczowe i dyplomy otrzymują laureaci pierwszych  pięciu miejsc,                    

- puchar  ufundowany  przez  Dyrektora I LO  im. St. Dubois (dla uczestnika    z 

najwyższą liczbą punktów), 

- tytuł Finalisty (dla uczestników zajmujących miejsca od 16 do 30),  

- tytuł  Laureata (dla uczestników zajmujących miejsca od 1 do 15), który gwarantuje 

dodatkowe punkty przy rekrutacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w 

województwie zachodniopomorskim.  

 d) W sytuacjach szczególnych o liczbie Finalistów i Laureatów decyduje Komisja. 

e) Turniej składa się z  jednego  etapu: finału w I LO w  Koszalinie – (uczestnicy 

rozwiązują test składający się z 20 zadań  zamkniętych  (test wielokrotnego wyboru)    i 

3 zadań otwartych). 

 

4. Termin konkursu. 

Finał XXIV Turnieju Matematycznego odbędzie się 31 marca 2023  roku w gmachu       

I  LO w Koszalinie o godz. 10:00.  

                                                       

   

5.  Termin zgłoszenia  

Uczniowie  8 klas szkół podstawowych z regionu, chcący wziąć udział w Turnieju, 

proszeni są  o  zgłaszanie  swojej  chęci  przez  macierzystą  szkołę,  w  terminie  do  10 

marca 2023 włącznie. Zgłoszenia z danej szkoły przyjmujemy w formie pisemnej z 

pieczątką szkoły podstawowej. 

Druk zgłoszenia w załączniku lub na www.liceumdubois.pl 

Zgłoszenia można złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą pod adres: 

 

I LO im. St. Dubois 

75-070 Koszalin 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 

z dopiskiem „XXIV Turniej  Matematyczny” 

 

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy !!!  


