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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW
KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Z PORADNIKA MŁODEGO MATEMATYKA"
Konkurs nosi nazwę „Z poradnika młodego matematyka”. Ponadto co roku otrzymuje
dodatkowy tytuł - nawiązujący do tematyki zadań. W roku obecnym to „Matematyczne
Mikołajki”.
I. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im Zofii Urbanowskiej ul. Kolska 2, 62-500 Konin
i Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin
Komisja konkursowa: nauczyciele matematyki ze szkół biorących udział w konkursie
oraz przedstawiciel MODN w Koninie.

II. Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godz.13:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie.
Czas trwania: około 1,5godz.
III. Cele konkursu:
 Popularyzowanie wiedzy matematycznej.
 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów.
 Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów.
 Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

IV. Warunki uczestnictwa:






Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z terenu miasta
Konina i powiatu konińskiego.
Szkołę reprezentują sześcioosobowe zespoły klas IV. Każdy zespół dzieli się na dwie
drużyny: do rozwiązywania zadań tekstowych ( I grupa -3 osoby)
oraz matematyczno-sportowy do zadań praktyczno- sportowych ( II grupa -3 osobyobowiązuje strój sportowy).
Zakres wiedzy i umiejętności: rachunek pamięciowy, porównywanie różnicowe i
ilorazowe, działania pisemne, zamiana jednostek długości, masy i monetarnych,
obliczenia zegarowe, zastosowanie wiedzy praktycznej.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 listopada 2017 r. - elektronicznie lub listownie
na adres MODN ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin, sekretariat@modn.konin.pl
lub fax. (63) 243 33 52.

IV. Przebieg turnieju:




Konkurs toczy się równolegle na dwóch płaszczyznach: I grupa - rozwiązuje
przygotowane zadania tekstowe, II grupa - bierze udział w zadaniach praktycznosportowych (zadanie matematyczne połączone z konkurencją sportową).
Uczestnicy przynoszą ze sobą przybory do pisania oraz klej, kredki. W czasie
konkursu nie można używać kalkulatorów, telefonów, korektorów.
Konkurencje będą punktowane wg zasad:
- zadania tekstowe - wg punktacji ustalonej przez nauczycieli matematyki,
którą otrzyma komisja (od 2 pkt. do 6 pkt. za poszczególne zadanie),
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- zadania praktyczno-sportowe (2 pkt. za poprawne wykonanie zadania).
Ogłoszenie wyników ma miejsce w dniu konkursu. Nagradzane są 3 pierwsze
miejsca. W przypadku uzyskania przez szkoły równej liczby punktów zostaje
przeprowadzona dogrywka. Podczas dogrywki uczniowie wykonają zadanie
matematyczne na czas. O zwycięstwie zdecyduje ilość udzielonych poprawnie
odpowiedzi.
 Bezpośrednio po konkursie zostaną wręczone uczestnikom nagrody rzeczowe.
 Dyplomy uczestnikom i nauczycieli zostaną wręczone podczas Konińskiego Forum
Oświatowego.


Ewa Chalasz

Agnieszka Trzusło

doradca metodyczny

doradca metodyczny
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ZGŁOSZENIE
udziału w
POWIATOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM
„Z PORADNIKA MŁODEGO MATEMATYKA"
Nazwa i adres szkoły, telefon
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Liczba zgłoszonych uczniów: 6
Imiona i nazwiska uczniów:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursu/ adres e-mail:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

data zgłoszenia: .................................

podpis dyrektora:

