Regulamin konkursu
„I POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY
DLA KLAS VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”.
Cel główny:
-rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów.
Cele szczegółowe:
-wyszukiwanie talentów,
-wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie,
- zainteresowanie uczniów nauką matematyki z zastosowaniem ciekawych, atrakcyjnych dla
uczniów metod,
- nauka efektywnego współdziałania w zespole, podejmowania indywidualnych i grupowych
decyzji,
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań
praktycznych.
Konkurs przebiega dwuetapowo:
a) Pierwszy etap przygotowują szkolne komisje konkursowe we własnym zakresie,
w dowolnej formie. Termin eliminacji szkolnych nie później niż do 28.02.2018.
W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
Do etapu powiatowego należy zakwalifikować dwie osoby, które uzyskały
największą liczbę punktów. Jeżeli kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów,
komisja szkolna typuje osoby, np. poprzez dogrywkę.
b) Etap drugi- turniej powiatowy- 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 9 w auli Zespołu
Szkół w Krośnicach.
Turniej powiatowy ma formę rywalizacji drużynowej. Każdą szkołę reprezentuje
jedna dwuosobowa drużyna uczniów z klas VII szkoły podstawowej.
Czas trwania turnieju 90 min.
Forma konkursu:
- Zadania mogą mieć różną formę, np. krzyżówek, rebusów, łamigłówek, anagramów, pytań
krótkiej odpowiedzi, układanek, domin, rozsypanek logicznych i praktycznych
sprawdzających wiedzę i umiejętności, wykonywanych w parach na czas oraz zadań
testowych i innych. (Nie wyklucza się również wykorzystania sprzętu komputerowego).
W Turnieju zwycięży drużyna- para uczniów, która zdobędzie najwięcej punktów.
W przypadku jednakowej liczby punktów u drużyn z czołówki zostanie przeprowadzona
dogrywka. Każdy uczestnik powinien posiadać przybory do pisania, mazania i podstawowe
przybory matematyczne. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani
telefonów komórkowych czy innych tego typu urządzeń.
-W razie potrzeby organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu z uprzednim
powiadomieniem zaproszonych szkół.
- Prace uczniów sprawdzi Komisja Konkursowa wg klucza odpowiedzi w dniu konkursu.
Decyzje komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania. Podsumowanie TURNIEJU
i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator. Wszelkie sprawy nie objęte
regulaminem rozstrzygane są wyłącznie w dniu konkursu.
Miejsce konkursu: Aula Zespołu Szkół w Krośnicach, ul Parkowa 14, 56-320 Krośnice.
Termin 24.04.2018- godz. 900.
Organizator- Zespół Szkół w Krośnicach
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza
przy współpracy z PCEiPP w Miliczu.
Ostateczny termin zgłoszenia uczestników do etapu powiatowego do 01.03.2018.

Zgłoszenia można kierować drogą elektroniczną na e- mail:zsipkrosnice@wp.pl lub pocztą na
adres organizatora.
W sytuacjach losowych , jeśli któryś ze zgłoszonych uczestników nie będzie mógł
uczestniczyć w TURNIEJU szkoła zgłasza na jego miejsce innego ucznia, nie później niż
w dniu poprzedzającym konkurs.
W załączeniu – wzór zgłoszenia.
Koordynatorzy- nauczycielki matematyki- Beata Wojtaszek (Tel. 605 566 122), Edyta
Dwojak, Magdalena Zmyślona .Tel do szkoły 71 38 46 229.
Zakres wiadomości i umiejętności:
-Większość zadań to zadania logiczne wymagające umiejętności rozumowania
i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
- zadania dotyczą treści zgodnych z podstawą programową dla klas 4-8, oprócz:
 Ostrosłupów i graniastosłupów,
 Pierwiastków,
 Długości okręgu, pola koła,
 Trójkątów prostokątnych i Twierdzenia Pitagorasa,
 Proporcjonalności prostej,
 Symetrii,
 Prawdopodobieństwa.
Literatura:
Książki z serii Matematyka z plusem dla klasy VI i VII.
Rebusy matematyczne GWO,
Łamigłówki liczbowe GWO, Łamigłówki logiczne GWO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU.
ORGANIZATORZY

Załącznik- wzór zgłoszenia

…………………………….
miejscowość, data

Zgłoszenie szkoły
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)
nr telefonu szkoły……………………
Zgłaszam chęć udziału w konkursie:
„I POWIATOWYM TURNIEJU MATEMATYCZNYM
DLA KLAS VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego ( imiona i nazwiska dwóch
uczniów):
1…………………………………………………
2………………………………………………….
Nauczyciel opiekun…………………………………, nauczany przedmiot……………………

Podpis Dyrektora Szkoły
……………………………

