
Regulamin konkursu matematycznego na 
rok 2013/2014

dla uczniów klas III szkoły podstawowej

„Mistrz Matematyki”

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
2.Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębieniem i  
rozszerzeniem  wiadomości 
    zdobytych na lekcji.
3. Promowanie ucznia zdolnego.

Organizacja konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół  Szkół Publicznych  w  
Józefosławiu, ul. Kameralna 11 w porozumieniu z organem 
prowadzącym.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu: p. Barbara Wojtko.

Zakres wymagań

1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
2. Znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
3. Znajomość podstawowych figur geometrycznych.
4. Obliczanie obwodów.
5. Umiejętność logicznego myślenia.
6. Zadania tekstowe na mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, 
kalendarzowe, zegarowe, 
    odczytywanie temperatury.
7. Znajomość miar długości.
8 .Rozwiązywanie zadań tekstowych o podwyższonym stopniu trudności z 
wykorzystaniem powyższych umiejętności.

Przebieg konkursu: 

Pierwszy etap – szkolny:  18 marca 2014 roku.

1. Odbywa się w macierzystej szkole i jest przeprowadzany przez 
nauczycieli tej szkoły .Czas trwania 45 minut.
 2. Uczniowie , którzy otrzymali 80 % przechodzą do kolejnego etapu.



3. Zadania  na eliminację będą przesłane do szkoły fax . do dnia 16 marca 
2014 r.
4. Po przeprowadzonych eliminacjach nauczyciel odpowiedzialny  za ich 
przebieg  przesyła listę  zakwalifikowanych uczniów  do 30 marca 2014 
roku na adres szkoły w Józefosławiu: 
Fax 22 750 74 40

Drugi etap – gminny:  5 kwietnia 2014 roku  (sobota),  godz.9.00

Miejsce :  Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu ul. Kameralna 11.

Czas trwania: 90 min. 

Udział w konkursie jest dobrowolny . W drugim etapie konkursu biorą 
udział uczniowie wytypowani przez szkolne komisje.  Rodzice zapewniają 
transport. 

Instrukcja dla prowadzących konkurs:

Nauczyciel głośno czyta wszystkie zadania. 
Nauczyciel informuje uczniów o:
-  rozwiązania zapisujemy długopisem lub piórem,
- pomyłki przekreślamy, a obok piszemy właściwą odpowiedź,
- nie używamy korektora,
- oceniany jest tok rozumowania, a nie sam wynik,
- rozwiązania zapisujemy starannie  i czytelnie,
- nie używamy kalkulatora.
Uczeń samodzielnie dokonuje decyzji o zakończeniu zadania i rozpoczęciu 
następnego.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Od tej decyzji nie 
ma odwołania. 

Pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” otrzymuje uczeń, 
który uzyskał 100%  lub najwyższą liczbę punktów.

Drugie miejsce zdobywa uczeń, który uzyskał najwyższy drugi 
wynik.

Trzecie miejsce zdobywa uczeń, który uzyskał najwyższy trzeci 
wynik.

W skład Komisji  Konkursowej II etapu wchodzą nauczyciele klas III ze szkół
podstawowych Miasta i Gminy Piaseczno. 



Aby usprawnić przebieg konkursu, proszę o zgłaszanie się chętnych 
nauczycieli do współpracy. Prosimy o przesłanie swoich danych na szkolny 
fax: 22 75074 40.

 

                                                                                                 
Zapraszamy do udziału. Powodzenia !


