
                                                                                              
                          

                                                    

          

       

1. XIII edycja Konkursu 

16 listopada 2011 rusza XIII edycja Powszechnego Internetowego Konkursu        

dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Oficjalne rozpoczęcie 

Konkursu odbędzie się w środę 16 listopada 2011 o godz. 14.15 w sali 206                

w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, plac Politechniki 1. W trakcie           

tej uroczystości zostanie wręczony certyfikat stypendysty laureatowi poprzedniej 

edycji Konkursu, który otrzymuje stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 

Część internetowa Konkursu zakończy się 30 marca 2012 roku.                       

Finał Konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2012 na Politechnice Warszawskiej                

a Uroczyste Zakończenie  oraz rozdanie nagród  i wyróżnień 24 kwietnia 2012 roku.  

2. Historia Konkursu  

Powszechny Internetowy Konkurs – Matematyka jest organizowany od roku 1999 

przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.            

Na potrzeby Konkursu została stworzona specjalna strona internetowa umożliwiająca 

pobieranie zadań, udzielanie odpowiedzi oraz kontakt pomiędzy uczestnikami           

a organizatorami. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale 

uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy 

z nauczycielami szkół średnich. Zawiera ona obecnie prawie 3000 zadań o różnym 

stopniu trudności i obejmujących swoim zakresem wszystkie podstawowe działy 

matematyki.  
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Liczby uczestników dotychczasowych edycji wahały się od ok. 3 500 do 11 000. 

Tradycją Konkursu jest fakt, że dominującą rolę odgrywają w nim uczestnicy spoza 

dużych miast. Stanowią oni zwykle ok. 75% uczestników finału. Tylko dwukrotnie 

uczeń z Warszawy zajął pierwsze miejsce w Konkursie. Również uczniowie klas 

przedmaturalnych (czasem gimnazjaliści) mają swoją reprezentację w finale - zwykle 

jest ich około 25%. Liczba odwiedzin strony konkursu jest prawie stała i wynosi 

35000 - 40000 w każdej edycji. 

3. Informacje ogólne o Konkursie 

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

głównie klas maturalnych. Celem jest promocja młodych, utalentowanych 

matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to  przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, 

skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych 

ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej 

przybliżyć możliwość studiowania tym uczniom, którzy mogą obawiać się zbyt silnej 

konkurencji ze strony młodzieży z dużych miast. 

Konkurs jest przykładem wykorzystania Internetu jako środka komunikacji 

społecznej w celu upowszechniania wiedzy matematycznej. Stanowi to olbrzymią 

szansę zwłaszcza dla młodzieży spoza dużych miast, w szczególności 

niepełnosprawnej. Konkurs stanowi wdrożenie w zakresie tworzenia społeczeństwa 

informacyjnego. Przy jego organizacji, tworzeniu I sprawdzaniu zadań pracują           

z pełnym poświęceniem doświadczeni pracownicy Wydziału Matematyki i Nauk 

Informacyjnych. 

Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty 

patronatem Programu Interkl@sa. Wielokrotnie informacje o nim pojawiały się          

w mediach. 

Jest to przedsięwzięcie, które pełni bardzo ważną rolę w zachęcaniu młodych 

utalentowanych ludzi do studiowania matematyki i innych kierunków ścisłych                    

i technicznych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach 

Konkursu około 40% studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki 

Warszawskiej. Większość wybrała studia na kierunku Informatyka na wydziałach 

Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych. Wśród 

laureatów Konkursu są osoby, które z powodzeniem ukończyły studia magisterskie  

http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl/konkurs/link.cgi%3fhr=http:/www.men.waw.pl
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na Wydziale MiNI i są obecnie naszymi doktorantami lub pracownikami. O tym, że           

w finale zwyciężają wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie może świadczyć 

fakt, że spośród grona laureatów i wyróżnionych w Konkursie około 25% stanowią 

laureaci Olimpiady Matematycznej.  

Szczegółowe statystyki Konkursu można znaleźć w Tabeli 1. 

4. Ogólne zasady funkcjonowania Konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – uczniów szkół średnich, głównie, lecz 

nie wyłącznie, klas maturalnych. Składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez 

Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze 

etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach 

otrzymanych  z internetowej  strony Konkursu. Po zdobyciu określonej liczby punktów 

uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może 

zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną 

liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwa w tej 

edycji do 30 marca 2012 roku, uczestnik losuje zestaw  10 zadań i przesyła je wraz       

z pełnymi rozwiązaniami tradycyjną pocztą na adres organizatora. Około 150 osób        

z najlepszymi wynikami z tego etapu kwalifikuje się do finału, który odbywa się        

edycja      
(rok, w 
którym 
odbył 

się 
finał) 

Liczba uczestników 
Liczba studentów spośród laureatów i 

wyróżnionych 
Liczba 

finalistów 
Olimpiady 

Matematycznej 
wśród laureatów 
i wyróżnionych 

ogółem 
w II 

etapie 
w III 

etapie 
w 

rankingu 
finału laureatów 

wyróżnio
nych 

na                       
Politechnice 

Warszawskiej 

w tym na 
Wydziale 

MiNI - 
kierunek 

Matematyka 

w tym na 
Wydziale 

MiNI - 
kierunek 

Informatyka 

I  
(2000) 

7128 1485 658 314 158 24 15 6 1 0 4 

II  
(2001) 

10142 1741 729 330 155 17 9 12 3 1 4 

III  
(2002) 

12071 2128 871 363 150 18 12 17 2 7 7 

IV  
(2003) 

8105 1864 755 303 159 10 17 15 2 5 4 

V  
(2004) 

8379 1910 791 325 162 11 5 9 3 0 3 

VI  
(2005) 

7014 1674 608 257 151 12 13 15 6 6 7 

VII  
(2006) 

7228 1630 547 186 153 15 9 9 2 4 11 

VIII  
(2007) 

7087 1400 537 229 153 14 15 7 0 3 8 

IX  
(2008) 

8409 2878 467 211 152 15 10 9 2 0 6 

X  
(2009) 

5239 1309 306 156 150 13 4 3 0 0 3 

XI  
(2010) 

3649 946 360 144 141 6 6 8 0 2 1 

XII 
(2011) 

5012 1217 312 218 152 9 11 ? ? ? ? 



na Politechnice Warszawskiej. W ciągu 3 godzin jego uczestnicy rozwiązują 5 zadań 

o dość znacznym stopniu trudności.  

Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści 

programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. 

Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają 

niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego 

myślenia. Zadania finałowe są tworzone z myślą o tym by wyłowić uczniów 

obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym. 

5. Nagrody i sponsorzy 

Laureaci i wyróżnieni finaliści oraz ich najbardziej aktywni nauczyciele tradycyjnie 

otrzymują nagrody. Zwycięzca i jego nauczyciel otrzymują sprzęt komputerowy 

ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest  

firma Zibi, dzięki której laureaci Konkursu otrzymują kalkulatory naukowe CASIO. 

Nagrody książkowe fundują Wydawnictwa Naukowo-Techniczne oraz Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

Począwszy od bieżącej edycji Konkursu, podobnie jak to było w latach          

2003-2008, laureaci Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp  na Wydział 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (5 osób na kierunek 

Informatyka i 15 na kierunek Matematyka), a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści 

otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki 

Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już po raz drugi, Fundacja 

Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza 

dużego miasta, który podejmie studia na  Wydziale Matematyki i Nauk 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  

6. Przebieg poprzedniej edycji Konkursu 

XII edycja Konkursu rozpoczęła się 16 listopada 2010, zaś ostateczny termin 

nadsyłania rozwiązań trzeciego etapu minął 31 marca 2011. Do Konkursu przystąpiło 

ponad 5000 uczestników z całej Polski. Byli to uczniowie szkół z ponad                  

180 miejscowości. Strona Konkursu była odwiedzana około 64000 razy. Uczestnicy 

pobrali 312 zestawów zadań ostatniego etapu internetowego. Nadesłano 224 prace  

z rozwiązaniami. W końcowym rankingu znalazło się 218 osób. 



Do finału, który odbył się 9 kwietnia 2011 na Politechnice Warszawskiej,  

zakwalifikowano 152 uczestników z najlepszymi wynikami. Zwycięzcą XII edycji 

Konkursu został Jakub Zawiślak, maturzysta z Biłgoraja, który obecnie jest już 

studentem Politechniki Warszawskiej i otrzymał stypendium Rektora Politechniki 

Warszawskiej. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazło się 20 najlepszych 

uczestników finału. Uroczyste zakończenie konkursu oraz rozdanie nagród                  

i wyróżnień odbyło się 19 kwietnia 2011 w Gmachu Głównym Politechniki 

Warszawskiej. 

Szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin oraz szczegółowe relacje              

z poprzednich edycji można znaleźć na stronie: www.konkurs.mini.pw.edu.pl 

7. Inne działania Wydziału MiNI na rzecz popularyzacji matematyki 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 

PW prowadzi od dawna aktywną działalność na rzecz popularyzacji matematyki.    

Jej wyrazem jest MiNI Akademia Matematyki , która jest pomyślana jako cykl zajęć 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, 

pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych               

i technicznych. Od marca 2010 roku, średnio raz w miesiącu, w sobotę                     

na Politechnice Warszawskiej kilkudziesięciu uczniów szkół gimnazjalnych                       

i ponadgimnazjalnych z Warszawy i najbliższych okolic bierze udział w zajęciach 

MiNI Akademii Matematyki. Składają się one z dwóch części: wykładu                  

oraz warsztatów, na których uczniowie mają możność zetknąć się bezpośrednio                

z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu.  Projekt 

ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia 

przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki    i 

Nauk Informacyjnych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie MiNI Akademii 

Matematyki: http://www.akademia.mini.pw.edu.pl. 

Wydział MiNI brał aktywny udział w projekcie edukacyjnym „Mazowieckie Talenty” 

prowadzonym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Ideą tej 

inicjatywy, skierowanej    do młodzieży z klas pierwszych liceów pozawarszawskich, 

było wyszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, stymulowanie 

ich zainteresowań naukami ścisłymi, wspomaganie rozwoju wiedzy i umiejętności, 

http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl/
http://www.akademia.mini.pw.edu.pl/


zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach oraz promowanie osiągnięć 

uczniów. W ramach programu „Mazowieckie Talenty” nauczyciele akademiccy  

prowadzili zajęcia popularyzujące matematykę w sześciu ośrodkach województwa 

mazowieckiego oraz objęli indywidualną opieką naukową najlepszych spośród 

podopiecznych. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej dwukrotnie gościł szczególnie uzdolnionych matematycznie uczniów z 

terenu województwa mazowieckiego na inauguracjach semestru letniego w latach 

2009 i 2010. 

Wydział MiNI współpracował z Mazowieckim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli także przy organizacji szkoleń w ramach projektu 

„Odkrywamy Matematykę”. Jego celem było merytoryczne wspomaganie nauczycieli 

matematyki, umożliwiające poruszanie się po matematyce szkolnej i jej obrzeżach       

z całkowitą swobodą oraz podnoszenie efektywności pracy nauczyciela, 

postrzeganej jako zdolność uczniów do sprawnego i samodzielnego rozpoznawania i 

rozwiązania problemów. 

Pracownicy Wydziału współpracują z niektórymi liceami prowadząc tam            

m.in. kółka matematyczne i wykłady. Wydział MiNI objął również patronat                    

nad klasami matematycznymi  w V Liceum im. Poniatowskiego w Warszawie.             

W ramach tej współpracy nauczyciele akademiccy prowadzą lekcje w tych klasach                    

oraz organizują zajęcia pozalekcyjne z matematyki i informatyki.    

To również na Wydziale MiNI zrodziła się inicjatywa ”Zielonej Akcji”, w ramach 

której studenci prowadzą zajęcia komputerowe w szkołach szeroko rozumianej 

prowincji. Jeszcze inną forma promowania matematyki jest prowadzona przez 

Wydział strona internetowa „MiNI wykłady” (http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady/), 

na której przedstawiane są w przystępny sposób wybrane zagadnienia i ciekawostki 

matematyczne. 
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