
Regulamin 
IX Miejskiego  Konkursu Matematycznego

dla uczniów  klas  II i III
o tytuł

 „  Supermatematyka”

Organizatorzy:  
Szkoła Podstawowa nr 9 w Żorach (dzielnica Rowień)
Doradca metodyczny – Jadwiga Tabor

Miejsce konkursu: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w Żorach ul. Rybnicka 226, 44-240 Żory

Organizacja konkursu i jego etapy:
Konkurs odbywa się w III etapach;
I.  szkolnym – organizuje go każda szkoła

II . powiatowym  – organizuje Zespół Szkolno - Przedszkolny  nr 9 w Żorach 
   1 marca  2016 r.  godzinie 9.00  

III.  wojewódzkim – organizuje gmina Czerwionka Leszczyny  (termin zostanie        
podany na konkursie powiatowym)

Cele  konkursu:
a) rozwijanie zainteresowań matematycznych
b) ćwiczenie logicznego myślenia
c) motywowanie  uczniów do rozszerzania swojej wiedzy
d) stwarzanie uczniom przejawiającym zainteresowania i zdolności 

matematyczne możliwości do zaprezentowania swoich umiejętności
e) wdrażanie do osiągania  sukcesów i przeżywania porażki
f) przestrzeganie zasad konkursu 

 
Warunki uczestnictwa:
W  konkursie bierze udział 2 uczniów z każdej szkoły wyłonionych w 
konkursach szkolnych według wewnętrznych kryteriów placówki. Szkoły w 
których są więcej niż 3 oddziały klas trzecich mogą zgłosić 3 kandydatów.
Zgłoszenia kierować do Szkoły Podstawowej nr 9 w Żorach na kartach zgłoszeń do 
dnia 23 lutego 2016 r, tel. 032 43-43-773, e-mail sp9rowien@poczta.onet.pl  lub 
faxem 32 43-43-773. Zgłoszenia muszą być wypisane czytelnie (drukowanymi 
literami).
Regulamin konkursu powiatowego:

 pierwsza część konkursu oparta będzie na rozwiązaniu zadań matematycznych 
 każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje zestaw zadań,
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 dwaj zdobywcy największej ilości punktów uzyskują  równorzędny tytuł 
„ Supermatematyka”. 

 w  przypadku uzyskania tej samej ilości punktów większej ilości osób 
odbędzie się dogrywka czyli druga część konkursu,

 laureaci konkursu nagrodzeni zostaną dyplomami oraz  nagrodami 
rzeczowymi, pozostali uczestnicy otrzymają  dyplomy  uczestnictwa

 poprawność wykonania zadań oceniać będzie jury składające się z nauczyciela 
matematyki, doradcy metodycznego   oraz  zaproszonych gości 

 dwóch finalistów konkursu zakwalifikuje się do konkursu wojewódzkiego
 dodatkowe informacje zostaną przekazane na konkursie miejskim 

Zakres konkursu:
 umiejętności objęte podstawą programową klas II – III i nie wykraczające 

poza jej ramy
 dodatkowo uczestnik powinien wykazywać się biegłością w obliczeniach w 

zakresie 4 działań, umiejętnością logicznego myślenia, wyciągania wniosków,
szybkiej analizy danych, odpornością na presję czasu 

Zadania  konkursowe składają się  z: 
 zadań tekstowych
 zadań z lukami do uzupełnienia
 łamigłówek matematycznych

Organizatorzy IX Miejskiego Konkursu Matematycznego:
dyrektor ZSP nr 9 w Żorach Urszula Juraszczyk - Gruszka
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP-9 Żory (kontakt: A. Sojka tel. 601243900) 
we współpracy z doradcą metodycznym Jadwigą Tabor.

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w Konkursie Matematycznym!

Na zwycięzców  etapu powiatowego czekają  nagrody!!!

koordynator konkursów powiatowych i wojewódzkich 
edukacji wczesnoszkolnej

doradca metodyczny
Jadwiga Tabor



Karta zgłoszenia

IX Powiatowy  Konkurs Matematyczny o tytuł „ Supermatematyka”
Ostateczny termin zgłoszeń: 23 luty 2016 roku

Data konkursu: 1 marca 2016 roku, godzina 9.00
Miejsce: SP 9 Żory - Rowień

Imię i nazwisko 
ucznia / uczennicy

klasa
Numer
szkoły

Telefon
szkoły

Imię i nazwisko
nauczyciela


