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zawody stopnia pierwszego 

od  2014 r. 10 listopada

do 15 grudnia 2014 r.

test pisemny w szkołach

27 listopada 2014 r.

godz. 9.00

zawody stopnia drugiego 

7 marca 2015 r.

zawody stopnia trzeciego

25-26 kwietnia 2015 r.

X Olimpiada Matematyczna
Gimnazjalistów 2014/2015

Zostając finalistą OMG, nie zdajesz egzaminu 
gimnazjalnego z matematyki oraz wybierasz 
dowolną szkołę ponadgimnazjalną, w której 
chcesz kontynuować naukę.

Próbując swoich sił w OMG, przygotowujesz się 
do udziału w Olimpiadzie Matematycznej (OM) 
w szkole ponadgimnazjalnej. 
Sukces w OM to przepustka na wymarzony kierunek 
studiów, nie tylko związany bezpośrednio z matematyką.

Udział w teście jest doskonałą okazją do sprawdzenia się 
w warunkach egzaminu zewnętrznego z matematyki. 
Egzamin gimnazjalny już niebawem!

Trzy powody, 
dla których warto 
wystartować w OMG

Zawody stopnia pierwszego
(10 listopada – 15 grudnia 2014 r.)

Zawody pierwszego stopnia OMG składają się z dwóch niezależnych części.

1. Część korespondencyjna
Zadania tej części zamieszczone są poniżej. Ich rozwiązania (wszystkich lub 

części z nich) należy przesłać listem poleconym do właściwego Komitetu 
Okręgowego OMG – bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego 

koordynatora OMG – najpóźniej dnia 15 grudnia 2014 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).

2. Część testowa
W dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony 

 test pisemny w gimnazjach, które zarejestrowały swój udział w OMG.
Wynik w zawodach I stopnia jest sumą punktów zdobytych 

w obu częściach: korespondencyjnej i testowej.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się 
na stronie Olimpiady: www.omg.edu.pl

Uwaga: Nie jest konieczne rozwiązanie 
wszystkich zadań! 

Każdy uczeń, który weźmie udział w teście 
lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego 

zadania z części korespondencyjnej, stanie się 
uczestnikiem Olimpiady i w zależności 

od uzyskanego wyniku może zostać zakwali-
fikowany do zawodów stopnia drugiego. 

Uwaga! 

Od bieżącej edycji 

Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów 

każdy FINALISTA OMG zostanie 

zwolniony z egzaminu gimnazjalnego 

z matematyki oraz przyjęty do wybranej 

przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Do tej pory takie uprawnienia 

przysługiwały jedynie 

laureatom OMG.


