
Regulamin
Szkolnego Konkursu Matematycznego

„Familiada matematyczna”
1. REKOMENDACJA 

Fundacja mBanku w  projekcie „Matematyczni Badacze”

2. CELE 
- popularyzacja wiedzy matematycznej
- kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej
- rozwijanie myślenia i rozwiązywania problemów
- kształtowanie pożądanych postaw związanych z rywalizacją wśród rówieśników
- promowanie młodych talentów matematycznych

 3. UCZESTNICY 
Uczniowie z klas IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach.
Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Konkurs  przeprowadzony  zostanie  online  za  pośrednictwem  aplikacji  TEAMS  w  portalu  Office  365.
Z każdej  klasy  w  konkursie  może  uczestniczyć  trzech  uczniów.  Zadaniem  uczestników  konkursu  jest
podanie odpowiedzi na wskazane przez organizatorów pytania w ustalonym czasie.   Pytania  przygotowane
zostaną w aplikacji Learning Apps.  Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

 I kategoria: klasy IV – V
 II kategoria: klasy VI 
 III kategoria: klasy VII

Pytania w Familiadzie Matematycznej  będą dotyczyły  zagadnień  zastosowania wiedzy matematycznej
w praktyce i dostosowane do poziomu wiedzy uczniów. 
Nauczyciele  uczniów  zgłaszających  się  do  konkursu  zobowiązani  są  do  przesłania  wypełnienia  karty
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dołączonej do regulaminu i przesłanie jej za pośrednictwem dziennika
elektronicznego do organizatorów konkursu do dnia 23. 11.2020 r. 

Na  podstawie  przesłanych  przez  nauczycieli  zgłoszeń  utworzone  zostaną  grupy  uczniów  w  aplikacji
TEAMS na potrzeby przeprowadzenia Familiady Matematycznej. 

5. TERMIN KONKURSU
27. 11. 2020 r. 
I kategoria: klasy IV – V    logowanie do aplikacji TEAMS o godz. 13.00. 
II kategoria: klasy VI         logowanie do aplikacji TEAMS o godz. 13.40. 
III kategoria: klasy VII      logowanie do aplikacji TEAMS o godz. 14.20. 

6.  NAGRODY
I miejsce: głośniki bezprzewodowe
II miejsce:  nośniki pamięci pendrive
III miejsce: nagrody książkowe
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia. 

7. OCENIANIE
Oceniana  będzie  poprawna  odpowiedź  przez  uczestnika  konkursu  na  pytanie  wskazane  przez
organizatorów.  W konkursie komisja wyłoni zespoły uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce.

Organizatorzy: Beata Wójcicka, Justyna Kawacz-Piątek, Elżbieta Stramska



Karta zgłoszenia uczestników 
Szkolnego Konkursu Matematycznego

„Familiada Matematyczna”

KLASA ……..

Nazwisko (nazwiska)  i imię (imiona) uczniów:

1. ………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………

OPIEKUN UCZNIÓW: …………………………………………..… 


