
Regulamin IX Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

 Rok szkolny 2020/2021

1. Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach.

2. Miejsce konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach.

3. Termin: 15 grudnia 2019 r. godz. 11.00.

4. Każda szkoła może wytypować  maksymalnie 2 uczniów do udziału w konkursie.

I. CELE KONKURSU

 popularyzacja matematyki wśród uczniów na drugim etapie edukacyjnym

 rozwijanie umiejętności matematycznych: logicznego myślenia, rozwiązywania 

zadań i problemów

 kształcenie wyobraźni geometrycznej 

 opisywanie w języku matematycznym otaczającej rzeczywistości

 ukazywania związków między matematyką a innymi dziedzinami nauki.

                                                                                                                            

II. UCZESTNICY

Adresatami  konkursu  są  uczniowie  klas  VII  i  VIII  szkół  podstawowych   z  powiatu
buskiego.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 Konkurs jest  przeprowadzony w formie pisemnej  online za pośrednictwem aplikacji  Forms.

Arkusz zadań zawierać  będzie  18 zadań,  w tym 15 zadań zamkniętych i  3  zadania  otwarte.

Maksymalna  liczba  punktów  do  zdobycia:  20.Nauczyciel-opiekun  ucznia  zgłoszonego  do
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konkursu otrzyma link do testu, który będzie aktywny dnia 15.12.2020 r. od godziny 11.00 do

godziny 11.45.Uczeń rozwiązuje zadania online w określonych  ramach czasowych i przesyła

rozwiązania organizatorom klikając przycisk prześlij po rozwiązaniu ostatniego zadania.

IV. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
                                                                                                                                               

Tematyka prac matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w szkole 

podstawowej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest zbiór przykładowych zadań 

z poprzednich edycji konkursu. 

V. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
W konkursie może wziąć udział uczeń klasy VII i VIII szkoły podstawowej zgłoszony

przez  nauczyciela  opiekuna  za  pośrednictwem  formularza  zgłoszenia  udziału

w konkursie. Do karty zgłoszenia uczestników konkursu powinno zostać dołączone również

oświadczenie ich rodziców lub prawnych opiekunów, zawierające zgodę na udział dziecka

w konkursie.  Zgłoszenia uczestników konkursu można dokonać w sekretariacie  szkoły

podstawowej  w Zbludowicach,  przesłać  pocztą  lub  drogą  mailową  na  adres:

szkolapodstzbludowice@op. pl.  do dnia 8 grudnia 2020r. 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

Komisja  Konkursowa  dokona  oceny  prac  pisemnych  i  ogłosi  wyniki  konkursu  
dnia 15 grudnia 2020 r. Fundatorem nagród jest Fundacja mBanku. Nagrody otrzymają
wszyscy  uczestnicy  konkursu.  Odbiór  nagród  odbywać  się  będzie  po  wcześniejszym
ustaleniu  z  organizatorem  w  dniach  17-18  grudnia  2020  r.  w  Publicznej  Szkole
Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zbludowicach.  

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie,
o których niezwłocznie poinformuje w formie aneksu.

                                                                                         Organizatorzy Konkursu Matematycznego :  

Justyna Kawacz-Piątek 

Elżbieta Stramska 

Beata Wójcicka

Agnieszka Kowalska
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IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁA: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

ADRES: 

....................................................................................................................................................................

Telefon/faks ...............................................................

UCZNIOWIE ZGŁOSZENI DO KONKURSU:

Nazwisko Imię Klasa Nazwisko i imię opiekuna oraz

adres amail

Oświadczam,  że  opiekunowie  oraz  uczestnicy  Konkursu  zapoznali  się  i  akceptują  Regulamin

Konkursu.

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły
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