
                    Regulamin Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz liczenia” 2 edycja 

1 
 

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje 
 Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk                                  

    „Mistrz liczenia” 

dla uczniów klas II i III Szkół Podstawowych 

w gminie Biała Podlaska 
I  Cele konkursu 

 Umożliwienie uczniom klasy  II i III wykazania się bystrością i wszechstronnością umysłu  

w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych. 

 Popularyzacja zainteresowań matematycznych. 

 Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami rówieśników i danie 

im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu gminnym. 

 Poszukiwanie i promowanie młodych talentów matematycznych – wyłonienie zwycięzcy – 

Mistrza liczenia 

 Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego 

 z dala od nałogów. 

II  Organizator 

 Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach ul. Szkolna 34 

- Renata Tarasiuk –  przewodnicząca tel. 604134197 renata.tarasiuk@gmail.com  

- Barbara Konkol 

III Termin i miejsce konkursu  

  klasa II 

 10.12.2018 r. 

„Z matematyką za pan brat”  (dodawanie i odejmowanie w zakresie 40 z kolejnością 

wykonywania działań, zastosowanie matematyki w praktyce ). 
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 25.01.2019 r. 

„Bajkowa matematyka” (dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 z kolejnością wykonywania 

działań, zastosowanie matematyki w praktyce). 

 15.03.2019r. 

„Matematyczny  świat” – zastosowanie matematyki w praktyce (obliczenia zegarowe, 

kalendarzowe, temperatura, mnożenie i dzielenie w zakresie 50, dodawanie  i odejmowanie  

w zakresie 100). 

 10.05.2019r.  

„Matematyczny tor przeszkód” – rozwiązywanie zadań nietypowych  (cztery działania  

w zakresie 100, zakupy, jednostki długości i masy). 

 Termin i miejsce konkursu  -  klasa III 

 10.12.2018r. 

„Gimnastyka liczb” –  mnożenie i dzielenie w zakresie 50, dodawanie i odejmowanie  

w zakresie 100, kolejność wykonywania działań.  

 25.01.2019 r. 

„Bajkowa matematyka” - mnożenie i dzielenie w zakresie 50, dodawanie i odejmowanie w 

zakresie 100, kolejność wykonywania działań. 

 15.03.2019r.  

„Matematyka na co dzień” – zastosowanie matematyki w praktyce (obliczenia zegarowe, 

kalendarzowe, zakupy, temperatura). Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, dodawanie  

i odejmowanie w zakresie 100).  

 10.05.2019r. 

„Łamigłówki mądrej główki” –  rozwiązywanie zadań nietypowych i logicznych. Mnożenie  

i dzielenie w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100).  

 

Miejsce konkursu : I etap w szkołach uczestników  

Miejsce konkursu :  II, III, IV  etap w Szkole Podstawowej w Sworach 

 

IV   Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkół podstawowych  z Gminy Biała 

Podlaska 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel ucznia poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i dostarczenie go do Szkoły Podstawowej w Sworach, najpóźniej tydzień przed 

konkursem (osobiście lub e-mailem na adres renata.tarasiuk@gmail.com ). 

 

V  Przebieg konkursu: 

 Zasady przeprowadzenia 1 etapu konkursu: 
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 Do 1 etapu konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klasy 2 i 3.  

 Miejscem 1 etapu konkursu jest macierzysta szkoła uczestników.  

 Testy do 1 etapu, szkoły otrzymają drogą elektroniczną, należy je wydrukować, rozdać 

uczniom i wyjaśnić zasady wypełniania. Można również rozdać dzieciom czyste kartki na 

dodatkowe obliczenia. 

 1 etap należy przeprowadzić 10.12.2018 r..  

 Czas trwania 1 etapu - 45 minut ( nie należy go przekraczać). 

 Łączna liczba punktów do zdobycia w 1 etapie wynosi 25, prace uczniów sprawdza 

nauczyciel danego ucznia. Prace uczniów pozostają w dokumentacji szkoły macierzystej 

ucznia. 

 Wynik ucznia powyżej 11 punktów kwalifikuje go do uczestnictwa w kolejnych etapach. 

Punkty z etapu wstępnego nie wliczają się do klasyfikacji generalnej. 

 Za przeprowadzenie 1 etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły, należy pamiętać,  

iż uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych. 

 Szkoła zgłasza uczestników poprzez wypełnienie i odesłanie karty uczestnictwa  

do 17 grudnia 2018 roku. Należy  pamiętać o zgodzie rodziców na udział ich dzieci  

w konkursie oraz zapoznaniu się z załącznikiem nr 1 – klauzula informacyjna –

pośrednie zbieranie danych (te dokumenty powinny być dostarczone do Szkoły 

Podstawowej w Sworach najpóźniej w dniu, w którym odbywa się 2 etap tj. 25.01.2019 r.) 

 Uczestnik konkursu rozwiązuje przygotowany zestaw zadań, sprawdzający wybrane 

umiejętności oraz wiedzę z zakresu pojęć matematycznych wpisując starannie w okienka 

wyniki. 

 Dowóz uczniów na etapy konkursu przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Sworach 

zapewnia organ prowadzący szkołę. 

 Uczniowie w II, III i IV etapie rozwiązują testy w Szkole Podstawowej w Sworach pod 

nadzorem nauczyciela odpowiedzialnego z ramienia szkoły za przebieg konkursu.  

  Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej konkurs 

odpowiada dyrektor szkoły.  

 Czas trwania każdego z etapów konkursu wynosi 45 minut (uczniowie nie mogą opuścić sali 

przed upływem 45 minut). 

 Komisja konkursowa oceniając prace kieruje się punktacją przygotowaną przez organizatora. 

 Zwyciężają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Sumuje się punkty 

zdobyte przez uczniów w II, III i IV etapie konkursu. 

 Od postanowień komisji przysługuje uczestnikom prawo do odwołania do przewodniczącego 

komisji ( Renaty Tarasiuk), w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

 Wyniki poszczególnych etapów będą przesyłane pocztą elektroniczną do poszczególnych 

szkół. 

 Zwyciężają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów (po podsumowaniu  

3 etapów).  

 Uczniowie klas 2 i 3 piszą test konkursowy w dwóch różnych kategoriach. 
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VI  Nagrody 

 Laureaci I - V miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień za  najwyższy wynik  

z poszczególnych etapów. 

 Uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości podsumowującej – Gali 

Konkursowej. 

VII  Uwagi 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. 

VIII Informacje końcowe 

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa  

w konkursie „Mistrz liczenia” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

do celów konkursu, także na publikację imienia  i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami  

na stronie internetowej konkursu. 

Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.  
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Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Gminnym Konkursie Matematycznym 

dla klas II szkół podstawowych 

 „Mistrz liczenia” 

 

1.Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………..……………… 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

 

2. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonów: 

 do placówki : ………………………….………  

do nauczyciela – opiekuna uczniów:…………………………….… 

4. Adres poczty elektronicznej, na którą ma być wysłany zestaw zadań 

konkursowych dla uczniów……………………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela:  ………………………………………………………………………... 

 

 

 

Adnotacje organizatora: …………………………………………………………………… 
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Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w Gminnym Konkursie Matematycznym 

dla klas III szkół podstawowych 

 „Mistrz liczenia” 

 

1.Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………..……………… 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

 

2. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………….. 

3. Numery telefonów: 

 do placówki : ………………………….………  

do nauczyciela – opiekuna uczniów:…………………………….… 

4. Adres poczty elektronicznej, na którą ma być wysłany zestaw zadań 

konkursowych dla uczniów……………………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko nauczyciela:  ………………………………………………………………………... 

 

 

 

Adnotacje organizatora: …………………………………………………………………… 


