
OLIMPIADA MATEMATYCZNA
rok powołania 1949

Regulamin Olimpiady Matematycznej

Na podstawie rozporz ↪adzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w spra-
wie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik
Ustaw Nr 13 poz. 125) ustala si ↪e poniższy regulamin Olimpiady Matematycznej.

I. Zasady ogólne

1. Na podstawie rozporz ↪adzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie or-
ganizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, Stowa-
rzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (SEM) organizuje Olimpiad ↪e Matema-
tyczn ↪a (OM), jako olimpiad ↪e przedmiotow ↪a o˙zasi ↪egu ogólnopolskim.

2. Celem zawodów Olimpiady Matematycznej jest rozbudzenie zamiłowania do mate-
matyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wyszukanie jednostek o wybit-
nych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiej ↪etności samodzielnego zdo-
bywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
W zawodach Olimpiady Matematycznej mog ↪a uczestniczyć również uczniowie szkół
średnich b ↪ed ↪acy obywatelami innych państw oraz uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i˙zasadniczych szkół zawodowych.

3. Zawody OM przeprowadza Komitet Główny OM przy pomocy Komitetów Okr ↪egowych.

4. Komitet Główny OM ma siedzib ↪e w Warszawie.

5. Zawody OM s ↪a trójstopniowe i polegaj ↪a na pisemnym, samodzielnym rozwi ↪azywaniu
zadań konkursowych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności właściwy komi-
tet podejmuje odpowiednie kroki do dyskwalifikacji wł ↪acznie.

6. Rozwi ↪azania musz ↪a być napisane w j ↪ezyku polskim.

7. Podstawowym źródłem finansowania wydatków zwi ↪azanych z organizacj ↪a zawodów
poszczególnych stopni (w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów
uczniów i —˙w miar ↪e możliwości — opiekunów) jest dotacja z Ministerstwa Edukacji
Narodowej przekazywana na rachunek bankowy SEM.

II. Organizacja KG OM

1. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej jest powoływany na okres ustalony
przez Zarz ↪ad SEM. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodnicz ↪acego,
zast ↪epców przewodnicz ↪acego i sekretarza naukowego. Komitet Główny powołuje Ko-
misj ↪e Zadaniow ↪a i Prezydium Komitetu Głównego w skład którego wchodz ↪a prze-
wodnicz ↪acy, jego zast ↪epcy, sekretarz naukowy i wybrani członkowie.

2. Pracami Komitetu Głównego kieruje przewodnicz ↪acy a w jego zast ↪epstwie - zast ↪epca
przewodnicz ↪acego.

3. Prezydium Komitetu Głównego podejmuje uchwały w sprawach bież ↪acych mi ↪edzy
posiedzeniami Komitetu.



4. Komitet Główny może dokooptować do swojego składu nowych członków po akcep-
tacji Zarz ↪adu SEM. Zarz ↪ad SEM może nadać szczególnie zasłużonym, aktualnym
lub byłym członkom komitetów Olimpiady członkostwo honorowe Komitetu Głów-
nego.

5. Do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej powołuje si ↪e biuro Ko-
mitetu Głównego. Umow ↪e o prac ↪e z kierownikiem organizacyjnym zawiera przewod-
nicz ↪acy Komitetu Głównego, pozostałych pracowników zatrudnia kierownik organi-
zacyjny.

6. Za zobowi ↪azania finansowe OM odpowiadaj ↪a: przewodnicz ↪acy KG OM i kierow-
nik organizacyjny, którzy działaj ↪a na podstawie udzielanych im przez Zarz ↪ad SEM
pełnomocnictw. Komitet Główny OM składa sprawozdanie z rocznej działalności
merytorycznej i finansowej zarz ↪adowi SEM do˙15 czerwca każdego roku.

7. Odrzucenie sprawozdania przez Zarz ↪ad SEM może być podstaw ↪a do odwołania Ko-
mitetu Głównego w trakcie kadencji.

8. Zadania na zawody OM przygotowuje Komisja Zadaniowa OM.

9. Komitet Główny:

a) ustala zasi ↪eg terytorialny poszczególnych okr ↪egów,
b) powołuje Komisj ↪e Zadaniow ↪a,
c) umieszcza na stronie internetowej OM treści zadań zawodów stopnia pierwszego,
d) ustala tryb oceniania prac uczestników zawodów drugiego stopnia oraz list ↪e

zawodnidków zakwalifikowanych do zawodów stopnia trzeciego,
e) ustala wytyczne dla Komitetów Okr ↪egowych dotycz ↪ace sposobu organizowa-

nia zawodów stopnia pierwszego oraz szczegółowe regulaminy zawodów stopnia
drugiego i˙trzeciego,

f) organizuje i przeprowadza zawody stopnia trzeciego,
g) ustala list ↪e laureatów i wyróżnionych uczestników Olimpiady,
h) ustala list ↪e zawodników reprezentuj ↪acych Polsk ↪e na zawodach mi ↪edzynarodowych,
i) organizuje uroczyste zakończenie Olimpiady, na którym ogłaszane s ↪a wyniki,
j) przechowuje przez okres dwóch lat prace z zawodów stopnia drugiego i trzeciego,
k) po zawodach publikuje zadania i ich rozwi ↪azania,
l) wydaje uczestnikom zaświadczenia o przyznaniu tytułu finalisty i laureata oraz

prowadzi ich rejestr,
m) nauczycielom finalistów, w tym laureatów, wydaje zaświadczenia o sukcesach

ich uczniów.

10. Uchwały Komitetu Głównego zapadaj ↪a w sprawach administracyjnych zwykł ↪a,
a w sprawach merytorycznych bezwzgl ↪edn ↪a wi ↪ekszości ↪a głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków. Zebranie w czasie finału OM jest ważne, je-
śli uczestniczy w nim co najmniej połowa sprawdzaj ↪acych zadania finałowe. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodnicz ↪acego zebrania. Mi ↪edzy
posiedzeniami Komitetu jego Prezydium podejmuje uchwały w pilnych sprawach
bież ↪acych. Na wniosek członka Komitetu Głównego może mu być udzielony urlop
na okres co najmniej trzech miesi ↪ecy. Osób urlopowanych nie wlicza si ↪e do podstawy,
od której oblicza si ↪e quorum.

III. Organizacja Komitetów Okr ↪egowych



1. Przewodnicz ↪acego i członków komitetu okr ↪egowego powołuje przewodnicz ↪acy Ko-
mitetu Głównego na czas trwania kadencji Komitetu Głównego. Komitet okr ↪egowy
może dokooptować do swego składu nowych członków, o czym bezzwłocznie zawia-
damia Komitet Główny.

2. Na wniosek przewodnicz ↪acego komitetu okr ↪egowego kierownik organizacyjny OM za-
trudnia kordynatora prac komitetu okr ↪egowego. Kordynator prac komitetu okr ↪egowego
przygotowuje koncepcj ↪e przeprowadzenia zawodów I i II stopnia OM oraz organi-
zuje prace merytoryczne i organizacyjne służ ↪ace przeprowadzeniu zawodów w za-
kresie ustalonym przez przewodnicz ↪acego komitetu okr ↪egowego w porozumieniu z
kierownikiem organizacyjnym OM.

3. Pracami komitetu okr ↪egowego kieruje jego przewodnicz ↪acy.

4. Komitety Okr ↪egowe sporz ↪adzaj ↪a zestawienia statystyczne według wzoru dostarczo-
nego przez Komitet Główny.

5. Komitety Okr ↪egowe przechowuj ↪a rozwi ↪azania zadań zawodów stopnia pierwszego
przez okres jednego roku.

IV. Organizacja i przebieg zawodów

1. Komitety Okr ↪egowe organizuj ↪a zawody stopnia pierwszego i drugiego.

2. Zawody stopnia pierwszego rozpoczynaj ↪a si ↪e we wrześniu, a kończ ↪a w grudniu. Ko-
mitet Główny określa i ogłasza w każdym roku ich szczegółowy terminarz.

3. Zadania zawodów stopnia pierwszego s ↪a ogłaszane najpóźniej w pierwszym dniu
roku szkolnego na stronie internetowej OM. Uczniowie rozwi ↪azuj ↪a samodzielnie
te zadania w domu, przy czym mog ↪a zwracać si ↪e z pytaniami do innych osób (także
nauczycieli) w celu wyjaśnienia w ↪atpliwości.

4. Rozwi ↪azania poszczególnych zadań należy pisać na oddzielnych arkuszach, zapi-
sanych jednostronnie, opatrzonych w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem
uczestnika. Dodatkowo, w˙lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza rozwi ↪azania
danego zadania powinny znajdować si ↪e adres domowy uczestnika, jego adres elek-
troniczny (e-mail) oraz klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczestnik ucz ↪eszcza.
Rozwi ↪azania zadań powinny być przesłane listem poleconym do Komitetu Okr ↪egowego
OM, w˙którego zasi ↪egu terytorialnym znajduje si ↪e szkoła.

5. Uczniowie ucz ↪eszczaj ↪acy do polskich szkół za granic ↪a kraju przesyłaj ↪a rozwi ↪azania
zadań do Komitetu Okr ↪egowego OM w Warszawie oraz dojeżdżaj ↪a do miejsca za-
wodów stopnia drugiego i˙trzeciego na własny koszt. Na prośb ↪e zawodnika ucz ↪acego
si ↪e za granic ↪a KG OM może zezwolić na przesyłanie prac do komitetu okr ↪egowego
w innym mieście i uczestnictwo w zawodach okr ↪egowych tamże.

6. Nie jest konieczne rozwi ↪azanie wszystkich zadań. Uczeń, który nadeśle rozwi ↪azanie
co najmniej jednego zadania staje si ↪e uczestnikiem OM i zależnie od oceny rozwi ↪azań
może być dopuszczony do˙zawodów stopnia drugiego.

7. Komitety Okr ↪egowe oceniaj ↪a rozwi ↪azania i ustalaj ↪a kolejność zawodników w swoim
okr ↪egu bior ↪ac pod uwag ↪e uzyskan ↪a sum ↪e punktów.

8. Uczestnicy zawodów stopnia pierwszego, u których stwierdzono prace jednakowo
brzmi ↪ace zostaj ↪a zdyskwalifikowani i nie s ↪a dopuszczeni do zawodów stopnia dru-
giego. O fakcie tym komitet okr ↪egowy OM poinformuje szkoły tych uczniów.



9. Nie później niż dziesi ↪eć dni przed terminem zawodów ogłaszane s ↪a na stronie inter-
netowej OM informacje na temat miejsca i terminu zawodów drugiego stopnia oraz
listy osób zakwalifikowanych. Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia mog ↪a poprosić
za pomoc ↪a poczty elektronicznej właściwy Komitet Okr ↪egowy Olimpiady o podanie
swych wyników i zweryfikowanie ocen. Komitet Okr ↪egowy możliwie szybko rozpa-
truje odwołania i powiadamia uczestnika zawodów drog ↪a elektroniczn ↪a o˙decyzji,
nie później niż na tydzień przed zawodami.

10. Zawody stopnia drugiego odbywaj ↪a si ↪e w jednakowym dla wszystkich uczestników
terminie, w˙miejscach ustalonych przez Komitety Okr ↪egowe. W zawodach stopnia
drugiego uczestnicz ↪a uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okr ↪egowe.

11. Zawody stopnia drugiego s ↪a dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwi ↪azuj ↪a trzy
zadania w˙czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. W czasie
zawodów wolno korzystać z przyborów do pisania i rysowania (gumka, długopis,
ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel). Komitet Główny może dopuścić tzw. tablice ma-
tematyczne, np. przygotowane przez Centraln ↪a Komisj ↪e Egzaminacyjn ↪a.

12. Po ocenieniu prac zawodów stopnia drugiego Komitet Główny ustala kolejność za-
wodników bior ↪ac pod uwag ↪e uzyskan ↪a sum ↪e punktów. Komitet Główny może przy-
znać dodatkowe punkty za oceny z wykrzyknikiem przyznawane za wyj ↪atkowo dobre,
np. uzyskane nieoczekiwan ↪a metod ↪a, rozwi ↪azania zadań. Każdy zawodnik za pomoc ↪a
formularza elektronicznego może poprosić o ponowne sprawdzenie swych prac. Ko-
mitet Główny rozpatruje odwołania i po ponownym sprawdzeniu zakwestionowa-
nych prac powiadamia uczestnika o swej decyzji umieszczaj ↪ac j ↪a wraz z uzasadnie-
niem na stronie internetowej w taki sposób, by po zalogowaniu si ↪e uczestnik mógł si ↪e
z ni ↪a zapoznać. Odwołanie jest rozpatrywane w czasie umożliwiaj ↪acym elektroniczne
powiadomienie o decyzji nie później niż na tydzień przed finałem OM.

13. Wszystkim uczestnikom zawodów stopnia drugiego i trzeciego zamieszkałym w Pol-
sce przysługuje zwrot kosztów podróży od miejsca zamieszkania do miejsca zawo-
dów i˙z˙powrodtem. Zwrot ten odbywa si ↪e na podstawie biletu kolejowego (2 klasa)
lub biletu autobusowego.

14. Zawody stopnia trzeciego s ↪a dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwi ↪azuj ↪a trzy
zadania w˙czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. W czasie
zawodów wolno korzystać z przyborów do pisania i rysowania (gumka, długopis,
ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel). Komitet Główny może dopuścić tzw. tablice ma-
tematyczne np. przygotowane przez Centraln ↪a Komisj ↪e Egzaminacyjn ↪a.

15. Po ocenieniu prac zawodów stopnia trzeciego, Komitet Główny ustala kolejność za-
wodników bior ↪ac pod uwag ↪e uzyskan ↪a sum ↪e punktów. Komitet Główny może przy-
znać dodatkowe punkty za oceny z wykrzyknikiem przyznawane za wyj ↪atkowo dobre,
np. uzyskane nieoczekiwan ↪a metod ↪a, rozwi ↪azania zadań. Najwyżej ocenieni otrzy-
muj ↪a tytuł laureata OM różnych stopni. KG OM może też przyznać wyróżnienia
osobom, które nie uzyskały tytułu laureata, ale znalazły si ↪e w czołówce finalistów.
Zawodnicy mog ↪a poprosić Komitet Główny o ponowne sprawdzenie swych prac.
KG rozpatruje ich odwołania po zawodach trzeciego stopnia w˙terminie nie przekra-
czaj ↪acym 2 tygodni.

16. Wszyscy uczestnicy olimpiady zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia otrzy-
muj ↪a tytuł finalisty olimpiady, o ile nie zostan ↪a skreśleni z˙listy uczestników tych
zawodów za nieprzestrzeganie regulaminu.

17. Laureaci i˙finaliści otrzymuj ↪a zaświadczenia wg wzoru ustalonego przez MEN.



18. Wszystkim finalistom Olimpiady Matematycznej przysługuje, zgodnie z odpowied-
nim rozporz ↪adzeniem Ministra Edukacji Narodowej maksymalna ocena z matury
z˙matematyki. Najlepsi maj ↪a prawo do˙reprezentowania Polski w Mi ↪edzynarodowej
Olimpiadzie Matematycznej i innych mi ↪edzynarodowych konkursach matematycz-
nych, w których Polska bierze udział.

19. Na podstawie wyników uzyskanych w trzecim stopniu KG OM ustala skład reprezen-
tacji Polski na zawody mi ↪edzynarodowe zgodnie z ich regulaminami. KG OM może
brać pod uwag ↪e wyniki zawodów drugiego stopnia lub wyniki uzyskane na obozie
naukowym w˙przypadku uzyskania przez zawodników takich samych wyników w za-
wodach trzeciego stopnia. W˙przypadku identycznych wyników w zawodach trze-
ciego i drugiego stopnia KG OM może zarz ↪adzić losowanie w celu ustalenia składu
reprezentacji kraju.

20. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów przez zawodnika odpowiedni komitet może
skreślić go z˙listy uczestników zawodów.

21. Udział w zawodach pierwszego stopnia oznacza zgod ↪e własn ↪a, a w wypadku nie-
pełnoletniego uczestnika zgody jego prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych
osobowych w stopniu niezb ↪ednym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych,
kwalifikacji do zawodów stopnia drugiego oraz przygotowania zestawień statystycz-
nych, a także - w wypadku zakwalifikowania do zawodów stopnia drugiego lub finału
- zgody na umieszczenie na stronie internetowej Olimpiady imienia, nazwiska, klasy
oraz nazwy szkoły na liście osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia drugiego
lub finału.

V. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobj ↪etych niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny
OM w˙porozumieniu ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej.

Zatwierdził Zarz ↪ad SEM na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013.

Przewodnicz ↪acy Zarz ↪adu SEM

dr hab. Krzysztof Chełmiński, profesor PW


