
Regulamin konkursu matematycznego  

 

„Baśniowy Konkurs Matematyczny” 

I Wstęp: 

          Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Szkole Podstawowej                        

w Jaraczewie, pani Sylwia Dyderska i pani Małgorzata Grześkowiak – Ratajczyk. 

  

II Cele konkursu: 

• Popularyzacja matematyki, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych 

uczniów, wdrożenie do praktycznego stosowania umiejętności matematycznych;  

• motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych      

oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy; 

•  wdrożenie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu 

problemów w sytuacjach nie tylko praktycznych, ale także fantastycznych i 

baśniowych oraz podnoszenie poziomu umiejętności stosowania  wiedzy 

matematycznej. 

 

 



 III Organizacja konkursu: 

     1. Do konkursu mogą przystąpić chętni uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej                

w Jaraczewie. 

     2. Konkurs składa się z 24 zadań, które ukryte zostały w kopertach z postaciami bajek             

i baśni. 

3. W każdej kopercie uczniowie otrzymują do rozwiązania zadanie związane 

tematycznie z daną baśnią. Każda koperta konkursowa zawiera jedno zadanie 

tekstowe o różnym stopniu trudności. 

4. Zadania konkursowe zamieszczane są w różnych miejscach szkoły na parterze                      

i pierwszym piętrze. 

5. Rozwiązania  zadań należy oddać organizatorom konkursu do dnia 05 stycznia 2018 r. 

6.  Za każde prawidłowo  rozwiązane zadanie przyznaje się punkty, adekwatnie do 

stopnia trudności zadania. 

7. Zebrane punkty za dowolne zadanie przypisywane są indywidualnie każdemu 

uczniowi. 

8. Za każdy zestaw rozwiązanych  zadań podaje się łączną sumę punktów. 

9. Kryteria oceny zadań ustalone zostają w następujący sposób: 

• łączna suma uzyskanych punktów 

• w przypadku, gdy uczestnicy konkursu uzyskają taką samą liczbę punktów, 

porównywany jest czas w jakim została oddana praca konkursowa. Uczestnik, 

który ma krótszy  czas zdobywa wyższą pozycję rankingową. 

• ciekawa i nieszablonowa metoda rozwiązania zadań. 

10. W konkursie zwyciężają uczniowie, którzy zebrali największą liczbę punktów za 

rozwiązywanie 24 zadań z postacią z bajki. 

11. Przystępujący do Konkursu uczeń akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

12. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

13. W sytuacjach nieobjętych regulaminem wszelkie inne sprawy rozstrzygają 

Organizatorzy Konkursu. 

14. Finaliści  konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

S. Dyderska 

M. Grześkowiak - Ratajczyk 


