Regulamin
międzyszkolnego konkursu matematycznego
„Cyferka”
Organizator konkursu:
I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4
sekretariat@1spoleczna.pl
Tel. 032/230-47-30
Termin: 08 kwietnia 2022r.
Celem konkursu jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

Potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe.

Dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne.

Wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu
problemów matematycznych.
Jego przeprowadzenie powinno sprzyjać:

Rozbudzaniu zainteresowań matematycznych.

Uwrażliwieniu dzieci i nauczycieli na problematykę zadaniową.

Zachęceniu uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

Dostarczeniu radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu.
Zasady konkursu:

W konkursie biorą udział trzy osoby ze szkoły, po jednym uczniu z poszczególnego
poziomu nauczania zintegrowanego.

Należy przeprowadzić wewnątrzszkolne eliminacje.

Kartę zgłoszenia trzech reprezentantów szkoły oraz opiekuna drużyny należy przesłać
(fax, e-mail) do dnia 25 marca 2022r.

Podpisane zgody na udział dziecka w konkursie należy dostarczyć najpóźniej do
08 kwietnia 2022r.

Finał konkursu odbędzie się w I Społecznej Szkole Podstawowej dnia 08 kwietnia 2022r.
o godzinie 1000

W finale każdy z uczestników otrzyma arkusz z zadaniami o różnym stopniu trudności,
odpowiedni dla swojego przedziału wiekowego do samodzielnego rozwiązania.

Czas trwania konkursu 60 min.

Uczniowie powinni posiadać wyposażony piórnik i klej.
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Nagrody:




Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trójki uczniów z największą ilością
punktów na każdym poziomie wiekowym.
W przypadku, gdy takich uczniów będzie więcej, nastąpi dogrywka w formie
dodatkowych zadań (określony czas na wykonanie zadań).

Rozstrzygnięcie konkursu:

W skład jury wejdzie trzech losowo wybranych Opiekunów oraz Dyrektor
I Społecznej SP.

Do zadań jury będzie należało sprawdzenie prac konkursowych według podanego
klucza, zsumowanie punktów i wyłonienie zwycięzców.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu konkursu – 08 kwietnia 2022 r.
Koordynator konkursu:
mgr Izabela Czapla
mgr Monika Zieleńska-Bensz

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Konkurs matematyczny „CYFERKA”
Karta zgłoszenia
(WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM )
Szkoła:
Nazwa: ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………

Drużyna:
•
Uczeń - klasa I:
Imię i nazwisko: ...…………………………………………………………
•

Uczeń - klasa II:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..

•

Uczeń - klasa III:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..

Opiekun Drużyny:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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