Historia Powiatowych Potyczek Matematycznych
Powiatowe Potyczki Matematyczne na terenie powiatu zduńskowolskiego po
raz pierwszy odbyły się 16 maja 2001 roku w Zespole Gimnazjum, Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Wówczas do rywalizacji przystąpiło
63 uczniów z 7 szkół podstawowych i 4 gimnazjalnych. Rok później – 18 maja
2002 roku do udziału

w konkursie zgłosiło się blisko cztery razy więcej

uczestników – aż 233 osoby z 21 szkół. Po raz kolejny rywalizowano w Zespole
Szkół w Czechach, który podjął się organizacji kolejnych edycji konkursu.
W 2014 roku padł kolejny rekord liczby uczestników konkursu. Do rywalizacji
przystąpiło 254 uczniów z 24 szkół. Rok później z matematyką zmagało się 231
uczniów z 25 szkół. Łącznie w piętnastu edycjach konkursu o tytuły najlepszych
matematyków w powiecie zduńskowolskim walczyło 2860 osób. Impreza ta
wpisała się na stałe w tradycję Zespołu Szkół w Czechach.
W styczniu

2016 roku rozpoczęły się przygotowania do kolejnej –

szesnastej już edycji Powiatowych Potyczek Matematycznych. Odbywają się
spotkania nauczycieli matematyki, podczas których ustalana jest tematyka
i zakres zadań konkursowych. Każdy z nauczycieli opracowuje kilka zadań
z poszczególnych kategorii wiekowych. Uczniowie – przyszli konkursowicze –
rozwiązują je podczas spotkań kółka matematycznego. W tym roku – podobnie
jak i w latach ubiegłych – zestawy zadań konkursowych oraz kryteria oceny
opracowuje metodyk matematyki Pani Czesława Knul.
Od października 2003 roku funkcjonuje specjalna strona internetowa
poświęcona potyczkom matematycznym (www.potyczki.eu), na której oprócz
treści zadań z poprzednich edycji, znajdują się również aktualności. Strona ta
z

pewnością

ułatwia

wymianę

informacji

pomiędzy

zainteresowanymi

nauczycielami, a nawet między samymi uczestnikami konkursu.
Od kilku lat konkurs zyskał swoich patronów. Honorowe Patronaty nad
Powiatowymi

Potyczkami

Matematycznymi

obejmowali:

Wojewoda

Łódzki,

Marszałek Województwa Łódzkiego, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego, Starosta Zduńskowolski, Łódzki Kurator Oświaty.
Z kolei Patronaty Medialne sprawowały redakcje: TVP Łódź, Polska The Times –
Dziennik Łódzki, Radio Łódź, Tygodnik „ECHO”, Tygodnik „7 dni”, Tygodnika
„EXTRA Zduńska Wola”.

