Regulamin
XI Gminnego Konkursu Matematycznego

„Mały Matematyk”
dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Nisku.
2. CELE KONKURSU
-doskonalenie techniki rachunkowej,
-kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy
matematycznej,
-rozwijanie myślenia i rozwiązywania problemów,
-kształtowanie pożądanych postaw,
-wyłonienie młodych talentów matematycznych,
-integracja środowisk szkolnych,
-wdrażanie do właściwego współzawodnictwa w zmaganiach konkursowych.
3. UCZESTNICY KONKURSU
-uczniowie z klas II i III.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych, dla uczniów
klas II i III oddzielnie. Każda szkoła typuje po trzech uczestników z klas II i III,
wyłonionych drogą eliminacji przeprowadzonych wcześniej w szkole.
Nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia uczestnictwa
w konkursie, dołączonej do regulaminu bądź dostępnej na stronie internetowej
szkoły: www.zs3.nisko.pl i dostarczenie jej do 31 marca 2017 r. do sekretariatu
PSP nr 3 lub przesłanie drogą mailową na adres szkoły: zsnr3nisko@op.pl.

5. TERMIN KONKURSU: 7 kwietnia 2017 r. – piątek, godz.12.00
6. PRZEBIEG KONKURSU
W czasie konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne o różnym
stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową.
Zadania obejmą:






wiadomości i umiejętności praktyczne,
rachunek pamięciowy,
zadania tekstowe (także nietypowe),
łamigłówki matematyczne,
zadania z zakresu geometrii.

Czas trwania konkursu 60 minut.
7. OCENIANIE
Testy sprawdza powołana przez organizatora Komisja Konkursowa (zgodnie
z punktacją dołączoną do testów).
Komisja Konkursowa składa się z nauczycieli poszczególnych szkół biorących
udział w konkursie.
Wyniki konkursu w formie protokołu udostępnia się zainteresowanym szkołom.
W konkursie komisja wyłoni uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce, w każdej
grupie wiekowej.
Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców
nagrody.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu PSP nr 3:

15 841 21 71

UWAGA: Udział w konkursie traktuje się jako zgodę na publikację wyników (imię i nazwisko,
nazwę szkoły, punkty z konkursu) na stronie internetowej www.zs3.nisko.pl.

Karta zgłoszenia uczestników
XI Gminnego Konkursu Matematycznego

„MAŁY MATEMATYK”

Szkoła Podstawowa……………………………………………………………
zgłasza następujących uczniów do konkursu:
KLASA II
1…………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
KLASA III
1…………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………

OPIEKUN UCZNIÓW:

…………………………………………
…………………………………………

