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REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

MISTRZ LICZENIA 

 

Organizator konkursu: PSP w Jadowie, Katarzyna Koseska nauczyciel PSP w 

Jadowie. 

Cele konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz sprawności 

rachunkowej, 

• pobudzanie uczniów do twórczego myślenia, 

• promowanie uczniów uzdolnionych. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

Zadania konkursowe mogą obejmować wyłącznie wiadomości  

i umiejętności ujęte w programie nauczania matematyki w szkole podstawowej. 

 

Przebieg konkursu: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: etap szkolny, etap 

gminny. 

2. Na rozwiązanie wszystkich zadań przeznaczono 60 minut. 

3. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu są jednakowe dla 

wszystkich uczestników. 

4. Zadania konkursowe ustala Przewodniczący Komisji Konkursowej 

w porozumieniu z nauczycielami matematyki. 

5. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 



6. Uczniowie będą rozwiązywali zadania w pamięci z wykorzystaniem praw 

działań ( zabronione jest wykonywanie obliczeń sposobem pisemnym  

i używanie kalkulatora). 

 

ETAP SZKOLNY 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia 

konkursu matematycznego w dniu 27.05.2013r. 

2. Uczeń w ciągu 60 minut rozwiązuje 6 zadań konkursowych. 

3. Do etapu gminnego kwalifikuje się ucznia, który uzyskał minimum 

75% wszystkich punktów (w przypadku braku uczniów z takim 

wynikiem 1 osoba, która uzyskała najwięcej punktów). 

4. Zadnia konkursowe, kryteria sprawdzania i punktowania zostaną 

przesłane do szkół do dnia 26.05.2013 r. 

5. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu gminnego konkursu 

przesyła dyrektor do dnia 02.06.2013 r. na załączonej karcie 

zgłoszenia. 

 

ETAP GMINNY 

 

1. Dyrektor PSP w Jadowie powołuje Gminną Komisję Konkursową. 

2. Etap gminny konkursu matematycznego zostanie przeprowadzony w PSP 

w Jadowie w dniu 14.06.2013 r. o godz. 1000. 

3. Uczeń w ciągu 60 minut rozwiązuje 6 zdań konkursowych. 

4. Prace konkursowe sprawdza Gminna Komisja Konkursowa w dniu 

przeprowadzenia konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 

konkursu. 

Szczegółowych informacji udzielają: Dyrektor PSP w Jadowie oraz Katarzyna 

Koseska –  tel.: 25 6754002. 



 

Karta zgłoszenia 
 

 V GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 

 MISTRZ LICZENIA 

 DLA UCZNIÓW KLAS V –  VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

GMINY JADÓW  

 
Szkoła zgłaszaj ąca uczniów do konkursu: ……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Imię i nazwisko opiekuna 

    

    

    

    

    

 

 

 

Podpis dyrektora: 

…………………………………………… 


