,,Matematyka ma to do siebie,
kto raz znalazł się pod jej urokiem,
ten wracać będzie do niej zawsze”

„POLUBIĆ MATEMATYKĘ”
IV MIEDZYSZKOLNY
KONKURS MATEMATCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY WOLBROM

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY WOLBROM

Cele konkursu
1.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
2.
Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych.
3.
Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości
i umiejętności matematycznych.
4.
Wspieranie zachowań twórczych, samodzielnego myślenia, wytrwałości w dążeniu do odkrywania
nietypowych rozwiązań zadań - zagadek matematycznych..

Tematyka zadań konkursowych
Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania zadań testowych, zadań z treścią oraz zagadek i łamigłówek
matematycznych, wymagających pomysłowości, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu
nauczania matematyki w szkole podstawowej. W przygotowaniu do konkursu i uzyskaniu orientacji dotyczącej
charakteru zadań mogą pomóc następujące ogólnodostępne publikacje:
a) Cudowne i interesujące łamigłówki matematyczne; Zysk i S-ka; Dawid Wells
b) Konkursy matematyczne w szkole podstawowej; GWO; Gdańsk; J.Janowicz
c) Matematyka z Kangurem; Wydawnictwo ,,Aksjomat”, Toruń; Z. Bobiński, P. Nodzyński.
d) Lilavati; Szczepan Jeleński.
e) Podręczniki nauczania matematyki w szkole podstawowej z aprobatą MEN.
f) Zbiory zadań oraz konkursy matematyczne dostępne w Internecie.

Organizatorzy konkursu
1.
Realizatorem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego ,,Polubić matematykę” jest Szkoła
Podstawowa w Zespole Szkół w Gołaczewach.
2.
Konkurs organizują nauczycielki ZS w Gołaczewach: Pani Iwona Czernek i Pani Grażyna Dolezy.

Komisja konkursowa
1.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą organizatorki konkursu oraz dwóch chętnych nauczycieli
wyłonionych spośród opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie.

Zadania organizatorów konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powołanie Komisji Konkursowej.
Opracowanie zestawu zadań konkursowych.
Wyznaczenie terminu konkursu.
Opracowanie klucza odpowiedzi.
Opracowanie punktacji zadań.
Sprawdzenie prac uczniów i wyłonienie laureatów konkursu.
Wypełnienie załączonych protokołów konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz podanie listy laureatów na stronie internetowej szkoły.

Organizacja konkursu:
Zgłoszenie do konkursu należy przysłać do dnia 6 czerca 2018r. na
adres mailowy Zespołu Szkół w Gołaczewach: szkolagolaczewy@op.pl lub pocztą na adres:
Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32 – 340 Wolbrom
wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku „Karta zgłoszenia ”. Istnieje możliwośc
zgłoszenia telefonicznego (tel.32 646 56 46). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść
ze sobą na konkurs.
2.
Nauczycieli chętnych do pracy w Komisji Konkursowej prosimy o telefoniczne zgłoszenie
swojej kandydatury do sekretariatu Zespołu Szkół w Gołaczewach do dnia 6 czerca 2018r.
3.
Nie przewiduje się eliminacji szkolnych. Szkoły podstawowe we własnym zakresie decydują
o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu.
4.
Można zgłosić jednego ucznia z każdej klasy. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie
wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
5.
Konkurs odbędzie się dnia 13 czerwca 2018r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Gołaczewach.
6.
Zestaw zadań składa się z 10 zadań zamkniętych jednokrotnej odpowiedzi i czterech zadań
otwartych. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 60 minut. Uczestnicy powinni zgłosić się
z
przyborami do pisania i rysowania. W trakcie pisania nie można korzystać z kalkulatorów oraz
telefonów komórkowych.
7.
Prace są kodowane i sprawdzane przez Komisję Konkursową w dniu konkursu.
8.
Zwycięzcami zostaną uczniowie z największą liczbą punktów. O kolejności miejsc decyduje
liczba zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów uczniowie zajmują równorzędne
miejsca.
9.
Nagrody przewiduje się za zajęcie I, II i III – go miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają
dyplomy.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni po konkursie na stronie internetowej szkoły.
11. Nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przekazane do szkół do dnia 20 czerwca 2018r.
12. Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie, rozstrzyga Komisja Konkursowa.
1.

Opiekunowie konkursu:
Iwona Czernek
Grażyna Dolezy
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
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pieczątka szkoły

tel. 32 646 56 46

KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa i adres szkoły:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Lp

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Miejscowość i data ......................................................................................
Akceptujemy regulamin konkursu
Opiekun uczniów:
..........................................
podpis

Dyrektor szkoły:
..................................................
podpis i pieczęć

