
Regulamin konkursu matematycznego 

dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Oleszyce – 

„MATEMATYKA JEST OK.” 

§1. Postanowienia wstępne 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach. 

W imieniu organizatora czynności merytoryczne wykonują nauczyciele matematyki w/w  szkoły. 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy 

Oleszyce. 

§2. Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowao i predyspozycji uczniów: 

– poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej, 

– rozwijanie zdolności poznawczych (koncentracja uwagi, pamięd, wyobraźnia, zauważanie 

nierozwiązanych problemów, odkrywanie, prowadzenie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego), 

– rozwijanie umiejętności stosowania metod matematycznych, 

– ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (zdobywanie potrzebnych informacji, 

stosowanie analogii, uogólnieo, klasyfikacji, specyfikacji). 

2. Rozwijanie u uczniów pożądanych ogólnych cech osobowości: 

– wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy, do poznawania świata, 

– dokładnośd, samodzielnośd, systematycznośd i wytrwałośd w wykonywaniu pracy, 

– prowadzenie logicznego, abstrakcyjnego rozumowania, 

– umiejętnośd argumentacji, 

– zachowanie się w nietypowych sytuacjach, 

– wzbudzanie pozytywnych ambicji,  

– odpowiedzialnośd za reprezentowanie określonej społeczności, 

– umiejętnośd rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy. 

3. Pomoc nauczycielom w realizacji zadao edukacyjnych: 

– możliwośd realizacji zadao ujętych w szkolnych planach pracy i programach wychowawczych, 

– pomoc w podniesieniu efektów kształcenia, 

– stwarzanie okazji do szerszej indywidualizacji oddziaływao dydaktycznych, 



– danie możliwości osiągnięcia sukcesu, 

– stworzenie okazji do promocji szkoły. 

§3.  Organizacja i etapy konkursu 

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

– etap I (szkolny) 

– etap II (gminny) 

§4. Komisje konkursowe 

1. Komisja etapu I. Skład komisji ustala dyrektor szkoły. Główne zadania komisji to: 

a) zabezpieczenie zestawu zadao, 

c) sprawdzenie rozwiązao zadao zgodnie z dostarczonym schematem punktowania, 

d) ogłoszenie wstępnych wyników uczniom, 

e) sporządzenie protokołu z listą uczestników i liczbą uzyskanych punktów oraz przesłanie go do 

Szkoły Podstawowej w Oleszycach najpóźniej do 3 dni po etapie szkolnym. (Uwaga! Protokoły 

dostarczone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane,  

2. Komisja etapu II. Komisję tworzą nauczyciele matematyki spośród osób delegowanych przez 

dyrektorów szkół. Główne zadania tej komisji to: 

a) wstępna kwalifikacja uczniów do etapu II, 

b) zabezpieczenie zestawu zadao, 

c) sprawdzenie rozwiązao zgodnie z dostarczonym schematem punktowania – w dniu konkursu, 

d) sporządzenie protokołu z listą uczestników i wynikami konkursu, 

d) ogłoszenie wyników uczniom, 

§5. Harmonogram konkursu 

– Etap I: 22 maja 2018 r. ,o godz. 9:00 (wtorek) 

– Etap II: 5 czerwca 2018 r., godz. 9:00 (wtorek) 

§6. Zgłoszenia do konkursu 

1. Szkoły zainteresowane konkursem na 3 dni przed  etapem I zgłaszają organizatorowi ilośd 

uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Na dzieo przed  etapem I odbierają w 

Szkole Podstawowej w Oleszycach materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

2. Szkoła sama decyduje o przystąpieniu do etapu I, przeprowadza ten etap i przesyła wyniki do 

organizatora. 

3. Udział uczniów w etapie I jest dobrowolny oraz bezpłatny i powinien wynikad z decyzji ucznia. 



4. W wypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeo, nie organizuje się etapu I konkursu, 

może on do niego przystąpid w szkole wskazanej przez dyrektora jego szkoły. 

§7. Kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu i ogłaszanie wyników 

1. Wstępnej kwalifikacji do etapu II dokonuje komisja etapu II, wybierając na podstawie 

całościowego rozkładu wyników nie więcej niż 20 osób, które osiągnęły największą liczbę 

punktów. W wypadku nieosiągnięcia przez żadnego ucznia danej szkoły wyniku lokującego go 

w gronie 20 najlepszych osób – komisja może dopuścid do udziału w etapie II  najlepszą 

osobę z tej szkoły. 

2. Ostateczną listę laureatów i osób awansujących do kolejnego etapu zatwierdza w/w komisja. 

§8. Nagrody i wyróżnienia 

1. Po drugim etapie uczniowie otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w konkursie. 

2. Laureaci etapu II (pierwsze 5 osób z największą liczbą punktów) otrzymują nagrody i dyplomy 

ufundowane przez organizatora, oraz cząstkowe oceny celujące z matematyki 

§9. Przebieg konkursu na obu etapach.  

1. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują po 2 zadania otwarte z każdego działu realizowanego 

materiału (działy opisane są w § 11). 

2. Każde zadanie rozwiązywane jest na oddzielnej kartce. Każda kartka jest podpisana jedynie 

kodem ucznia. Ujawnienie nazwisk następuje dopiero po ustaleniu ostatecznej punktacji i 

określeniu miejsc poszczególnych osób. 

3. W czasie konkursu uczniowie nie używają kalkulatorów ani dodatkowych kartek papieru. 

Brudnopisem może byd dolna połowa drugiej strony kartki. 

4. Czas rozwiązywania zadao (liczony od momentu rozdania zestawów zadao): 

– etap I – 90 minut 

–  etap II – 90 minut 

§10. Koszty konkursu 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przeprowadzenia konkursu na etapie I. Na II etapie 

koszty przeprowadzenia konkursu pokrywa, z zastrzeżeniem pkt 2., organizator.  

2. Na żadnym etapie nie są pokrywane koszty dojazdu i wyżywienia uczniów oraz nauczycieli ani 

koszty związane z urlopowaniem nauczycieli. 

§11. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem 

1. Zadania wykraczające poza podstawę programową (nie elementarne) z następujących 

działów:  

- Liczby i działania 

- System zapisywania liczb 

- Działania pisemne 

- Figury geometryczne 

- Ułamki zwykłe 



2. Wiedza i umiejętności potrzebne do rozwiązania zadao przygotowawczych. 

§12. Zalecana literatura: 

1. Agnieszka Żuk, Piotr Jędrzejewicz – zbiór zadao dla kółek matematycznych w szkole 

podstawowej. 

2. Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki – zbiór zadao „Matematyka z plusem” 

3. Matematyka z kluczem klasa IV – zbiór zadao 

§13. Postanowienia koocowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion i nazwisk oraz zdjęd uczestników 

konkursu.  


