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Nazywam się Michał Rał i od 20 lat prowadzę zajęcia z matematyki 

przygotowujące uczniów szkół średnich do konkursów i olimpiady matematycznej. 

Absolwent I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach Pan Kacper Kopeć jest finalistą LXXII 

Olimpiady Matematycznej. Miałem ogromną przyjemność pracować z Kacprem podczas 

jego trzy letniej nauki w liceum. Odniósł on ogromny sukces awansując do finału 

olimpiady dzięki zdolnościom matematycznym popartym wytężoną pracą no co również 

złożyło się uczestnictwo w zajęciach Międzyszkolnego Koła Matematycznego, wyjazdy 

na zimowe obozy naukowe i bardzo aktywne uczestnictwo w Międzyszkolnej Lidze 

Matematycznej „Pik na Matematyka”, którą od lat organizuję w VIII L.O im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Katowicach. Jest oczywiste, że rozwiązywanie dodatkowych 

zadań jest znakomitą formą przygotowania się do konkursów lokalnych i olimpiady 

matematycznej. Duże zaangażowanie w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i 

rozwiązywanie dodatkowych zadań ma znaczący wpływ na rozwijanie uzdolnień ucznia 

i jest to świetny sposób na to by popularyzować matematykę. Dziś Kacper sam 

organizuje taką Ligę i w niesamowicie charyzmatyczny sposób zachęca młodych 

adeptów do poznania królowej nauk. Myślę, że udział w bardzo ciekawej Lidze 

Matematycznej prowadzonej przez Pana Kacpra zachęci i przekona wielu uczniów nie 

tylko szkół średnich do rozwijania zdolności matematycznych, startu w olimpiadzie a 

być może w przyszłości również studiowaniu matematyki.  

 

Wiktor Warzecha, absolwent liceum i student Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie na kierunku informatyka, dwukrotnie wyróżniony w poprzednich edycjach 

 Nazywam się Wiktor Warzecha i jako uczeń liceum dwukrotnie brałem udział w 

Lidze Matematycznej. Bardzo dobrze wspominam ten konkurs. Zadania były fajne, 

podobały mi się. Wielu zadań nigdy nie widziałem, były ciekawe, angażujące i zupełnie 

nie przypominały tych z lekcji. Przez ich różnorodność nie nudziły mi się, gdy jedno z 

nich zaczynało być męczące mogłem zabrać się za inne. Praktycznie zawsze byłem w 

stanie rozwiązać jedno lub kilka zadań. Przez długi termin na ich rozwiązywanie 

mogłem wrócić do nich po pewnym czasie i spróbować znowu, mogłem robić od nich 

przerwę kiedy miałem dużo nauki w szkole. Podczas rozwiązywania zadań często 

dowiadywałem się czegoś ciekawego, czegoś co albo poznałem kiedyś na lekcji i 

wykorzystałem w ciekawy sposób lub czegoś, co pojawiło się na lekcjach dopiero 

później. Czuję, że przez udział w Lidze stałem się lepszym matematykiem. Dodatkowo 

nagrody rzeczowe, które otrzymałem za wyróżnienie bardzo mi się spodobały, a szóstka 

cząstkowa z matematyki i moje rozwiązanie (opisane imieniem i nazwiskiem), które 

pojawiło się w książeczce były bardzo miłe i dały mi dużo satysfakcji. 



 

 

 

Podziękowania z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie – uczestników 

poprzedniej edycji 

 


