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REGULAMIN 

 XIX KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

I 

Postanowienia ogólne 

Celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką, oraz stwarzanie im 

okazji do rywalizacji. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Świdniku. 

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas piątych szkół podstawowych powiatu 

świdnickiego. 

3. Nad organizacją i przebiegiem konkursu w szkole macierzystej czuwać będzie 

Szkolny Koordynator Konkursu (SKK) – wybrany wśród nauczycieli matematyki danej 

placówki. 

II 

Organizacja konkursu. 

1. Aby wziąć udział w konkursie Szkolny Koordynator Konkursu przesyła wypełnioną 

elektronicznie kartę zgłoszenia danej szkoły na adres info@sp3.swidnik.pl lub na adres 

mar1230@poczta.onet.pl w terminie do 30 marca 2018r. 

2. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej. 

Eliminacje odbywają się w dwóch etapach 

I etap -w placówkach macierzystych, 

II etap -w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku. 

Etap pierwszy – eliminacje szkolne 

1. Eliminacje szkolne odbędą się w szkołach macierzystych uczniów w dniu 

10.04.2018 r.(wtorek) o godzinie ustalonej przez Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

2. Zestaw zadań na eliminacje szkolne opracuje Przewodniczący Komisji Konkursowej 

(PKK - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3). 
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3. Nie później niż na 1 dzień przed konkursem Przewodniczący Komisji Konkursowej 

na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu prześle: 

a) zestaw zadań konkursowych, 

b) schemat oceniania, 

c) protokół eliminacji. 

4. Na rozwiązanie zadań przeznacza się 60 minut. 

5. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 

80% wszystkich punktów. 

6. Jeśli żaden z uczniów nie zdobyłby tej liczby punktów, to do drugiego etapu 

przechodzą trzy osoby z najwyższą liczbą punktów. 

7. Szkolny Koordynator Konkursu przesyła protokół z eliminacji szkolnych na adres: 

info@sp3.swidnik.pl lub mar1230@poczta.onet.pl do dnia 30.04.2018r. 

Etap drugi – eliminacje międzyszkolne 

1. Zestaw zadań na eliminacje międzyszkolne opracowuje Przewodniczący Komisji 

Konkursowej – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej nr 3. 

2. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 10 maja 2018r. o godzinie 9:00 w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Świdniku. 

3. Na rozwiązanie zadań przeznacza się 60 minut. 

4. Komisję Konkursową stanowią nauczyciele matematyki, po jednym nauczycielu 

z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie. 

5. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w eliminacjach międzyszkolnych 

uzyskają najwyższą liczbę punktów i zdobędą miejsca od I do III. 

6. Informacje o wynikach konkursu (II-go etapu), dotrą do szkół macierzystych do dnia 

20 czerwca 2018r. (np. drogą e-mail  na adres SKK). 

III 

Uwagi 

1. Na każdym etapie narzędziem pomiarowym będzie test, w którym mogą wystąpić 

wszystkie typy zadań: zamknięte, otwarte (krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej 

odpowiedzi i z luką, itd.). 

2. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w szkołach macierzystych. 

3. Dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu przekazane zostaną do dnia 

20.06.2018r. 
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