
 

 

 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI 

SUPERBRYŁKA  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie zaprasza 

uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych Gminy Jadów  do 

wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Matematycznym.   

 

Regulamin w zał ączeniu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Organizator: PSP w Jadowie 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie 

Ul. 11 listopada 15/17 

05 – 280 Jadów 

 

Regulamin konkursu matematycznego SUPER BRYŁKA 

 

Organizator konkursu: PSP w Jadowie, Katarzyna Koseska nauczyciel PSP  

w Jadowie. 

 

Cel konkursu: 

− Rozwijanie zainteresowań związanych z kształtowaniem wyobraźni 

geometrycznej, 

− Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 

− Kształtowanie wrażliwości estetycznej.. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

− konkurs polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką modelu bryły 

geometrycznej. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

− Każdy autor może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie, do pracy 

należy dołączyć metryczkę (zał. nr 1) 

− Zgodność z tematem – ukazanie budowy różnych brył geometrycznych, 

− Prace przesyła szkoła, do której uczęszczają uczniowie, wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia (zał. nr 2) do dnia 17 maja 2013 r.  na adres PSP w Jadowie. 

Maksymalnie 6 prac ze szkoły, ze szkoły w Jadowie 12 prac (ze względu na 

liczbę klas). 

 

Rozstrzygni ęcie konkursu: 

− Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2013 r. 

− Prace zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele 

matematyki i plastyki. 



− Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

− Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2013 r. 

− Organizator przewiduje nagrody. Przewiduje się również wyróżnienia oraz 

dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

 

Kryteria oceny prac: 

− walory dydaktyczne, artystyczne i estetyczne, 

− zgodność z tematyką, 

− kompozycja, pomysłowość i wyjątkowość wykonanych modeli. 

− umiejętności warsztatowe. 

 

Postanowienia ko ńcowe: 

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

przez autorów. 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada 

do nich pełne prawa autorskie. 

 

Szczegółowych informacji udzielają: Dyrektor PSP w Jadowie oraz 

Katarzyna Koseska –  tel: 25 6754002. 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Metryczka 

 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………….. 

Klasa:……………….. 

Szkoła: …………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel – opiekun: ………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy lub opis: ……………………………………………………………………. 

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

 Jestem autorem pracy, pracę wykonałem samodzielnie 

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

(podpis autora) 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Karta zgłoszenia 

 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY SUPER BRYŁKA  

 DLA UCZNIÓW KLAS IV –  VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY  JADÓW 

 

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

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

Imię i nazwisko uczniów, klasa:  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Podpis dyrektora :  

 .…………………………………………………………………………………… 

 

 

 


