
 

 

  Organizator:             
Szkoła Podstawowa nr 3  
im. W. Broniewskiego 
w Czerwionce - Leszczynach 
 
P a t r o n a t  : 
 
 
 
 
 

REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
„Z  MATEMATYKĄ  ZA PAN  BRAT” 

Cele konkursu: 

      Zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym 
 Wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia 
 Rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym 
 Inspirowanie do samokształcenia przez efektywne wykorzystanie czasu wolnego 
 Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i umiejętności rozwiązywania 

zadań i łamigłówek matematycznych. 
Organizacja konkursu: 

    Konkurs  jest III etapem – konkursem wojewódzkim,   
               dwa poprzedzające etapy to: 

a) szkolny - organizuje go każda szkoła,  
b) gminny lub miejski - organizowany w gminie lub mieście. 

     Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II i III, którzy wygrali etap gminny     
     lub miejski. 

Etap  wojewódzki   organizuje : 
Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Broniewskiego 11 
44 –238 Czerwionka-Leszczyny 

Termin konkursu:    
 25 maja 2021 r.  godzina 9.00  (wtorek) 
Forma konkursu zadania, proponowane materiały: 

 W  związku sytuacją pandemiczną  Konkurs może mieć dwie formy (jedną lub drugą) 
1. Stacjonarna –odbywać się będzie w szkole organizatora/  lub 
2. Zdalną – zadania będą udostępnianie w czasie rzeczywistym w formie testu 

 Informację o formie konkursu każdy uczestnik  i jego opiekun otrzyma w dniu 21 
kwietnia 2021r 

 Opiekę merytoryczną nad całością konkursu i organizację III etapu przyjmuje Komisja    
            Konkursowa  

 Wszystkie zadania  konkursowe są przeliczone przez ekspertów  wskazanych przez  
WOM Rybnik 

 Organizator  zapewnia nagrody oraz dyplomy  dla uczestników, którzy zajmą  I, II i III 
miejsce. –po podaniu wyników, dyplomy nagrody do odbioru będą w WOM Rybnik 

 



 

 

 
 Czas : w zależności od formy konkursu 
Stacjonarnie: 
Na rozwiązanie zadań uczestnik ma 60  minut.(4 rundy po 3 zadania) 
Uczestnicy jednorazowo otrzymują kartkę z  trzema zadaniami, po rozwiązaniu których następuje 
krótka przerwa na zabawy integracyjne. 
 Uczestnicy przywożą ze sobą wyposażony piórnik.  
Zdalnie: (uczestnik musi mieć własnego emaila) 
Uczestnik łączy się z organizatorami o wyznaczonej godzinie korzystając z linku wysłanego na 
emaila. ( konieczny mikrofon, ewentualnie kamera)- nastąpi wyjaśnienie zasad 
Uczestnik otrzyma na emaila zadnia do każdej rundy ( 4 testy z podanym czasem wykonania i 
zwrotu) 
Zadania będą miały formę testu jednokrotnego wyboru, który  po wypełnieniu należy odesłać 
klikając przycisk Wyślij 
Uczestnik może (jeżeli zaznaczy taką opcję ) po wysłanej rundzie zobaczyć swój wynik 
Uczestnicy musi mieć przy sobie wyposażony piórnik i kartki na których będzie dokonywał 
obliczeń 
Zakres: materiał objęty programem nauczania klas II-III  poszerzony o umiejętność 
rozwiązywania zadań i łamigłówek matematycznych typu KANGUR 
W przypadku remisu przewiduje się przeprowadzenie dogrywki między uczniami,  
 którzy  zdobyli równą liczbę punktów (w przypadku I, II i III miejsca).(równeż zdalnie 
 
Zgłoszenia: 
Dwóch uczniów, który wygrali etap miejski lub gminny (nie szkolny !!!) i zajęli – pierwsze 
i drugie miejsce należy zgłosić do 21 maja 2021 r. wypełniając czytelnie  
(drukowanym pismem) kartę zgłoszenia i przesłać faxem lub e- mailem: 
  
Telefon / Fax   032/4311387                      

UWAGA NOWY EMAIL REJESTRACYJNY 
E -mail:   wojewodzkikonkursmatematyczny@sp3leszczyny.pl 
 
Po zgłoszeniu uczniów  zgłaszający powinien otrzymać potwierdzenie ( email zwrotny) przyjęcia 
zgłoszenia. Bez potwierdzenie zgłoszenia nie ma pewności czy uczniowie zostali  zgłoszeni. 
                                                                                                                             

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu  

Klasa Adres, telefon i email szkoły  
Imię i nazwisko , email 
nauczyciela 
przygotowującego ucznia 
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Organizatorzy III etapu :   mgr Aleksandra Hadam,  mgr Małgorzata Kajtoch mgr Barbara 
Marcol, mgr Joanna Ludwiczak,, mgr Urszula Szyk,  
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