
REGULAMIN KONKURSU  MATEMATYCZNEGO 

KLAS IV – VI 

MUSZELKA 

I  UWAGI  OGÓLNE 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, którzy wykazują                             

zainteresowanie przedmiotem; 

2. Eliminacje Konkursu są dwuetapowe : 

I etap – eliminacje szkolne ( styczeń – luty ) 

II etap – finał                         ( kwiecień – maj ) 

3. I etap odbywa się w macierzystej szkole, finał odbywa się w Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 9 w Sopocie; 

4. Dokumentację związaną z Konkursem ( protokoły , prace uczniów, listę laureatów) 

przechowuje się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie do końca roku 

szkolnego; 

5. Informacje o Konkursie otrzymują Dyrektorzy szkół w październiku każdego roku 

z podanymi datami I i II etapu konkursu; 

6. Zadania na I etap szkoły otrzymują szkoły tydzień przed wyznaczonym terminem wraz 

z protokołem, punktacją i przykładowymi rozwiązaniami; 

7. Szkoły mają dwa tygodnie czasu na przesłanie protokołów i prac uczniów 

zakwalifikowanych przez nie do etapu finałowego; 

8. Pod koniec marca szkoły otrzymują listy uczniów zakwalifikowanych do finału; 

9. Jeżeli w szkole nie ma uczniów, którzy uzyskaliby potrzebną liczbę punktów do 

zakwalifikowania się do finału, to do finału może przejść uczeń z największą liczbą 

punktów; 

10. Każdy uczestnik finału otrzymuje nagrodę i dyplom; 

11. Na finał uczniowie przychodzą ze swoimi nauczycielami matematyki. Uczeń bez 

nauczyciela nie może przystąpić do finału Konkursu; 

12. W finale zadania poprawiane są przez obecnych nauczycieli, którzy tworzą Komisję 

Konkursową. 

 

II  CELE  KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych; 

2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej; 

3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich 

wiadomości i możliwości; 



4. Wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką 

uczniów szkół podstawowych; 

5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu 

problemów; 

6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji; 

7. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu; 

 

III  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU 

 Zadania organizatora konkursu 

 

1. Przygotowanie zadań na etap szkolny i finał; 

2. Przygotowanie organizacyjne konkursu; 

3. Pozyskanie sponsorów; 

4. Zagospodarowanie uczestnikom przerwy w konkursie; 

5. Zaproszenie gości; 

 

 Skład Komisji Konkursowej 

Przewodnicząca – Małgorzata Karnowska :  Szkoła Podstawowa nr 9 w Sopocie 

                                 Agnieszka Ziętara : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Członkowie – nauczyciele obecni na finale Konkursu 

            ETAP I – SZKOLNY 

Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona przynajmniej z trzech osób, 

powołana przez dyrektora szkoły. Czas trwania etapu szkolnego to 90 minut. Uczniowie 

rozwiązują pięć zadań otwartych ( o tej samej liczbie punktów ). Uczniowie nie mogą 

korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań. W jednej ławce mogą siedzieć uczniowie 

z różnych klas. Komisja sprawdza i ocenia według nadesłanej punktacji prace uczniów. We 

wszystkich szkołach eliminacje odbędą się w wyznaczonym przez organizatora terminie. 

Szkolna Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji i wraz  z pracami 

wytypowanych do finału uczniów przekazuje w ciągu dwóch tygodni do Samorządowej 

Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie 81 – 881 , ul Kolberga 15 z dopiskiem KONKURS 

MATEMATYCZNY MUSZELKA. 

              ETAP II – FINAŁ 

Etap ten odbywa się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 9 w Sopocie. W etapie tym 

mogą uczestniczyć tylko uczniowie wytypowani przez Szkolną Komisję Konkursową i 

zatwierdzeni przez organizatorów. Liczba uczestników jest ograniczona : 30 – 35 uczniów z 

każdego poziomu klasy. W jednej ławce może siedzieć tylko jeden uczeń. Czas trwania finału 

to 60 minut. Uczniowie rozwiązują pięć zadań otwartych ( o tej samej liczbie punktów ). 

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań.  



Po rozwiązaniu zadań uczniowie mają około godziny przerwy, którą zagospodarowuje 

organizator. W tym czasie utworzona Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów. 

Nagrody i dyplomy po przerwie każdemu uczestnikowi Konkursu wręczają zaproszeni goście. 

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

Przewodnicząca Komisji i Organizator  
Konkursu Matematycznego klas IV – VI   

                                                                                                                  Muszelka  
mgr Małgorzata Karnowska 

 

 


