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II Gminny Konkurs Matematyczny 

Regulamin 

1. II Gminny Konkurs Matematyczny organizowany jest przez Szkołę 

Podstawową w Rakach oraz Szkołę Podstawową w Drążdżewie. 
 

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: dla klas I- IV, V-VI i VII-VIII. 

 

3. Konkurs ma charakter indywidualny. 

 

4. Organizatorzy konkursu przygotowują zestawy zadań dla wszystkich 

uczestników konkursu. 

 

5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych szkół. 

 

6. Protokół wraz z pracami uczniów pozostaje w dokumentacji konkursu. 

 

7. Informacji dotyczących konkursu udziela pani Marzena Nowak 

(tel. 509 424 184) i pani Edyta Grabowska (tel. 662 790 665). 
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dla uczniów klas I-IV 
Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów matematyką, 

 wyzwalanie aktywności matematycznej, 

 wdrażanie do logicznego myślenia, 

 wdrażanie do zdrowej rywalizacji, 

 dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu. 

Regulamin konkursu: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych w gminie 

Krasnosielc. 

 W konkursie może wziąć udział trzech uczniów z każdej szkoły. 

 Konkurs ma formę jednorazowego testu. 

 Każdy uczestnik rozwiązuje test samodzielnie. 

 Test konkursowy zawiera 24 zadania  zamknięte. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń 

otrzymuje 3, 4 lub 5 punktów, za niepoprawną 1 punkt ujemny. 

 Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 60 minut. 

 Konkurs odbędzie się 14 maja 2019r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej 

w Drążdżewie. 

 W skład komisji sprawdzającej wchodzą nauczyciele matematyki ze szkół 

podstawowych w Rakach i Drążdżewie oraz nauczyciele opiekunowie uczniów 

uczestniczących w konkursie. 

 Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy uzyskają kolejno 3 najwyższe wyniki z testu. 

W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje kolejność oddawania 

prac. 

Literatura dla ucznia: 

 Archiwalne zadania z konkursu „Alfik matematyczny” z lat 2013-2018 w kategorii 

klas trzecich i czwartych (dostępne na stronie internetowej jersz.pl). 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

Komisja konkursowa dokona oceny testów i ogłosi wyniki konkursu 

w dniu 14 maja 2019 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a zwycięzcy dyplomy 

i nagrody rzeczowe. 
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dla uczniów klas V i VI 
Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów matematyką, 

 wyzwalanie aktywności matematycznej, 

 wdrażanie do logicznego myślenia, 

 wdrażanie do zdrowej rywalizacji, 

 dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu. 

Regulamin konkursu: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VI ze szkół podstawowych w gminie 

Krasnosielc. 

 W konkursie może wziąć udział trzech uczniów z każdej szkoły. 

 Konkurs ma formę jednorazowego testu. 

 Każdy uczestnik rozwiązuje test samodzielnie. 

 Test konkursowy zawiera 24 zadania  zamknięte. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń 

otrzymuje 3, 4 lub 5 punktów, za niepoprawną 1 punkt ujemny. 

 Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 60 minut. 

 Konkurs odbędzie się 14 maja 2019 r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej 

w Drążdżewie. 

 W skład komisji sprawdzającej wchodzą nauczyciele matematyki ze szkół 

podstawowych w Rakach i Drążdżewie oraz nauczyciele opiekunowie uczniów 

uczestniczących w konkursie. 

 Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy uzyskają kolejno 3 najwyższe wyniki z testu. 

W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje kolejność oddawania 

prac. 

Literatura dla ucznia: 

 Archiwalne zadania z konkursu „Alfik matematyczny” z lat 2013-2018 w kategorii 

klas piątych i szóstych (dostępne na stronie internetowej jersz.pl). 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

Komisja konkursowa dokona oceny testów i ogłosi wyniki konkursu 

w dniu 14 maja 2019 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a zwycięzcy dyplomy 

i nagrody rzeczowe. 
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dla uczniów klas VII-VIII 
Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów matematyką, 

 wyzwalanie aktywności matematycznej, 

 wdrażanie do logicznego myślenia, 

 wdrażanie do zdrowej rywalizacji, 

 dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu. 

Regulamin konkursu: 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych w gminie 

Krasnosielc. 

 W konkursie może wziąć udział trzech uczniów z każdej szkoły. 

 Konkurs ma formę jednorazowego testu. 

 Każdy uczestnik rozwiązuje test samodzielnie. 

 Test konkursowy zawiera 24 zadania  zamknięte. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń 

otrzymuje 3, 4 lub 5 punktów, za niepoprawną 1 punkt ujemny. 

 Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 60 minut. 

 Konkurs odbędzie się 14 maja 2019r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej 

w Drążdżewie. 

 W skład komisji sprawdzającej wchodzą nauczyciele matematyki ze szkół 

podstawowych w Rakach i Drążdżewie oraz nauczyciele opiekunowie uczniów 

uczestniczących w konkursie. 

 Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy uzyskają kolejno 3 najwyższe wyniki z testu. 

W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie zdecyduje kolejność oddawania 

prac. 

Literatura dla ucznia: 

 Archiwalne zadania z konkursu „Alfik matematyczny” z lat 2013-2018 w kategorii 

klas siódmych, ósmych oraz pierwszych i drugich klas gimnazjum (dostępne na 

stronie internetowej jersz.pl). 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

Komisja konkursowa dokona oceny testów i ogłosi wyniki konkursu w dniu 14 maja 

2019 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a zwycięzcy dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 


