
REGULAMIN 
 

II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ,,MISTRZ MATEMATYKI” 
 

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. 
 

 

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju,            

ul. Jana III Sobieskiego 8, 37- 620 Horyniec-Zdrój. 
 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu jest dyrektor Szkoły Podstawowej               

w Horyńcu-Zdroju. 
 

§ 1 
 
Zagadnienia ogólne 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego. 
 
Informacje o konkursie, w tym wyniki etapu powiatowego, będą publikowane na: 
 

stronie internetowej szkoły organizującej konkurs   www.sphoryniec.pl  

 
§ 2 

 
Cele konkursu: 

 
• Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. 

 
• Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. 

 
• Wyzwalanie twórczej aktywności i wyszukiwanie talentów matematycznych. 

 
• Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. 

 
• Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne oraz stwarzanie nauczycielom warunków 

do twórczej pracy z nimi. 
 

• Motywowanie i wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli 

do pracy z młodymi pasjonatami. 
 

• Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów. 
 

• Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki. 
 

§3. 
 
Zakres wiedzy i umiejętności 
 

1. Na etapie szkolnym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I – III szkoły podstawowej. 
 

2. Na etapie powiatowym uczestnik będzie musiał wykazać się umiejętnościami wykraczającymi 

poza podstawę programową. 
 

3. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, geometrii i logiki. 

http://www.sphoryniec.pl/


Zakres programowy: 
 

Klasa III 
 

• liczby w zakresie 1000, 
 
• jedności, dziesiątki, setki i tysiące, 
 
• działania na liczbach w zakresie 100, 
 
• kolejność wykonywania działań, 
 
• porównywanie różnicowe i ilorazowe, 
 
• liczby parzyste i nieparzyste, 
 
• rozpoznawanie działań - suma, różnica, iloczyn, iloraz, 
 
• obliczenia zegarowe, 
 
• jednostki miary i wagi, 
 
• obliczanie kalendarzowe, 
 
• cyfry rzymskie, 
 
• zadania tekstowe i zadania na logiczne myślenie, 
 
• rozwiązywanie prostych równań z jedną niewiadomą, 
 
• geometria: pojęcie równoległości i prostopadłości, obwody figur geometrycznych, 
 

 

§ 4 
 

Etapy konkursu 
 

Konkurs przebiega dwuetapowo: 
 

Etap I – szkolny: 
 

W etapie szkolnym mogą brać udział uczniowie klas III szkoły podstawowej. Udział jest dobrowolny                     

i powinien wynikać z decyzji ucznia. 
 

Eliminacje przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły przystępującej do 

konkursu. 
 

Zadania przygotowuje nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego 

Konkursu Matematycznego ,,Mistrz Matematyki" dla uczniów klas III szkół podstawowych. Zestaw zadań                     

i kryteria oceniania przesłane zostaną na e-mail szkoły. 
 

Konkurs szkolny należy przeprowadzić w dniu 10 kwietnia 2018r. (wtorek) 
 

Na rozwiązanie 8 zadań otwartych zawartych w arkuszu należy przeznaczyć - 60 minut od momentu 

rozpoczęcia pracy przez uczniów. 
 

Kryterium kwalifikacji do etapu powiatowego jest najwyższa liczba uzyskanych punktów. 
 

Komisje dokonują kwalifikacji zwycięzców - dwóch uczniów ze szkoły bez względu na ilość równorzędnych 

oddziałów klas III (w przypadku uczniów z równą liczbą punktów zgłaszają wszystkich zwycięzców). 

Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania trzech uczniów ze szkoły. 



Koordynatorzy konkursów szkolnych przesyłają do Organizatora konkursu protokoły z wynikami do 25 

kwietnia  2018r. (środa) 
 

Opiekun ucznia zakwalifikowanego do etapu powiatowego może zostać powołany do pracy w Powiatowej 

Komisji Konkursowej. 
 

Etap II - powiatowy: 
 

Etap powiatowy przeprowadzony zostanie przez Powiatową Komisję Konkursową w Szkole Podstawowej                

w Horyńcu -Zdroju , ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój; w dniu 23 maja 2018r. (środa) 
 

o godz. 900 
 

Na rozwiązanie otwartych 8 zadań zawartych w arkuszu przeznaczone będzie 60 minut od momentu 

rozpoczęcia pracy przez uczniów. 
 

W czasie trwania obu etapów uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. Mogą korzystać tylko                                  

z opieczętowanego brudnopisu. Zadania rozwiązane w opieczętowanym brudnopisie będą zaliczane                      

na korzyść ucznia. 
 

Wyniki konkursu ogłaszane są w tym samym dniu, w którym odbywa się konkurs. Odwołanie od decyzji 

komisji rozpatruje dyrektor szkoły, która jest Organizatorem, po ponownym sprawdzeniu pracy. Decyzja 

dyrektora jest ostateczna. 
 

Nagrody: 
 

Zwycięzca będzie nagradzany statuetką i tytułem:  

„MISTRZ  MATEMATYKI   KLAS  III    SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
POWIATU LUBACZOWSKIEGO 2018”. 

 

Laureaci ( I, II i III miejsce) otrzymują: 
 

- Nominacje do tytułu ,,Młody Talent” powiatu lubaczowskiego, 
 

- Wpis na świadectwie szkolnym, 
 

- Nagrody rzeczowe. 
 

Finaliści (uczestnicy etapu powiatowego) otrzymują dyplomy. 
 

 

Wręczenie statuetki, nagród i dyplomów II etapu odbędzie się podczas najbliższego apelu  w szkole 

uczniów laureatów. 
 

§ 5. 
 

Zgłoszenie udziału w konkursie: 
 

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do  II Powiatowego Konkursu Matematycznego jest: 
 

zgłoszenie udziału szkoły w konkursie (e-mail sphoryniec@gmail.com., telefonicznie: 16 631 30 15 lub 

600 074 621), w zgłoszeniu należy podać dane szkoły, e- mail, liczbę uczniów zgłoszonych do konkursu 

w ściśle ustalonym terminie, (do 16 marca 2018r. - piątek ) 
 

Przeprowadzenie konkursu szkolnego - 10 kwietnia 2018r. 



Przesłanie (pocztą, e - mail) lub osobiste dostarczenie: protokołu z przeprowadzonego  I – etapu 
 

konkursu szkolnego (załącznik  nr  1)  do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 

w Horyńcu- Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój (do 25 kwietnia 2018r. środa) 
 

Brak zgłoszenia szkoły lub nieterminowe zgłoszenie uniemożliwia udział jej uczniów w konkursie 
 

powiatowym. 
 

§6. 
 

Komisja konkursowa, jej zadania i tryb powoływania. 
 

1. Szkolna Komisja Konkursowa 
 
• Skład komisji ustala i powołuje dyrektor szkoły. 
 
• Główne zadania komisji to: 
 

- przeprowadzenie I etapu konkursu, 
 

- dokonanie kwalifikacji uczestników do II etapu konkursu, 
 

- sporządzenie protokołu i przekazanie go do organizatora Powiatowego Konkursu Matematycznego, 

Uwaga! Protokoły dostarczone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane w dalszej kwalifikacji. 
 

2. Powiatowa Komisja Konkursowa. 
 

Komisję tworzą: 
 

• Nauczyciele powołani przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju, 
 
• Do zadań Przewodniczącego PKK należy: 
 

- koordynacja działań związanych z przebiegiem konkursu, 
 

- zatwierdzenie listy laureatów konkursu powiatowego, 
 

- przygotowanie protokołu po przeprowadzonym konkursie. 
 

§7 
 

Koszty Konkursu 
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów przeprowadzenia konkursu na etapie szkolnym. Na tym etapie 

organizatorzy pozyskują sponsorów we własnym zakresie. 

• Nie są również zwracane koszty dojazdu uczniów i nauczycieli w II etapie konkursu. 
 
• Kontakt:  Wszelkie  dodatkowe  informacje  o  konkursie  udziela  koordynator  konkursu: 
 

Wiesława Pachla: 600 074 621, Maria Morko: 603 709 640. 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie. 
 

 

LITERATURA: 
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TERMINARZ 
 

II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

do 16 marca 2018r. (piątek) - zgłoszenie szkoły do konkursu 
 

10 kwietnia 2018r - (wtorek) - termin przeprowadzenia konkursu szkolnego, 
 

do 25 kwietnia 2018r. - (środa) - upływa termin przesłania protokołu z przeprowadzonego 

konkursu szkolnego organizatorowi. 
 

Zgłoszenie należy przesłać na blankiecie (załącznik nr 1): 
 

• pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ul. Jana III Sobieskiego 8, 

37-620 Horyniec - Zdrój 
 
• faksem pod nr tel./faks: +16 631 30 15 
 
• pocztą elektroniczną, na adres: sphoryniec@gmail.com. 
 

• 23  maja 2018 r. (środa) - o godz. 900 Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju 
 

ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec – Zdrój termin przeprowadzenia etapu powiatowego. 
 

 

Wszelkie kwestie nie uregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 



załącznik nr 1 

 

pieczęć szkoły miejscowość......................................, data................................. 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS III NA ETAPIE SZKOLNYM w roku 

szkolnym 2017/2018 
 

 

............................................................................................................................................................................................................... 
 

 

...............................................................................................................................................................................................................  

nazwa i adres szkoły 
 

telefon kontaktowy: …………………………………………..………… E – mail: …………………..………………………….……………… 

 

Uczeń/uczniowie zakwalifikowany/i do udziału w II etapie II Powiatowego Konkursu Matematycznego 

,,Mistrz Matematyki: 
 

Lp.  Imię i nazwisko ucznia Liczba Opiekun ucznia podczas II etapu. 
   uzyskanych (telefon kontaktowy nauczyciela) 

   punktów  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:   

przewodniczący -  ….......................................................................  

członek - …..........................................................................  

członek - ….........................................................................  
 
 

Do konkursu szkolnego przystąpiło ogółem ……………………….. uczniów, 
 
 
 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu i przyjęliśmy jego warunki. Zgłoszenie uczniów 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu. 
 

 

………………………………………………………………….  
pieczęć i podpis dyrektora szkoły 


