Konarzyny, 04.11.2013

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„MATEMATYK ROKU”
dla uczniów szkoły podstawowej
I. CELE KONKURSU:
a)rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich;
b)pobudzanie twórczego myślenia;
c)rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym
działaniu;
d)promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
e)motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z
uczniem zdolnym.
II. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi w
podstawie programowej. Ze względu na fakt, że w klasach IV – V obowiązuje
inna podstawa programowa niż w klasie VI, to testy konkursowe będą
budowane na podstawie tylko tych wymagań, które występują w obu
podstawach programowych (nie chodzi tu o identyczność zapisów, ale
pokrywający się zakres rzeczowy).
III. ORGANIZACJA KONKURSU
1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV – VI gimnazjum.
2. Czas trwania konkursu: od stycznia do czerwca 2013 r.
3. Konkurs składał się będzie z sześciu etapów:
I etap Działania na liczbach naturalnych
II etap Ułamki zwykłe
III etap ułamki dziesiętne
IV etap Figury geometryczne
V etap Graniastosłupy
VI etap Świat wokół nas - zadania z życia wzięte
4. Zadania na etapy opracowuje komisja.
5. Zawody na wszystkich etapach przeprowadzone będą w formie pisemnej.
6. Na każdym etapie uczestnicy rozwiązują zadania otwarte o różnym
stopniu trudności odpowiadające ocenie celującej. Każdy uczeń otrzymuje
5 zadań, każdy za 4 punkty.

7. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z
kalkulatorów.
8. Ocenianiu będą tylko podlegały obliczenia znajdujące się w
wyznaczonym miejscu. Brudnopis nie podlega ocenie.
9. Czas rozwiązywania wszystkich zadań na każdym z etapów będzie
wynosić 45 minut.
10. Informacje o czasie i miejscu odbywania się poszczególnych etapów
będą umieszczane na gazetkach szkolnych na korytarzu.
11. Uczeń, który uzyska w sumie największą liczbę punktów ze wszystkich
etapów otrzyma tytuł - „Matematyk roku”.
12. Dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody
rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Organizator: nauczyciel matematyki – Małgorzata Iwankowicz

