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zapraszają uczniów klas III i IV do udziału 
w XII edycji 

  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 
dla uczniów szkół podstawowych  
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W załączniku 1 przesyłamy regulamin konkursu. 

 
Organizatorzy:  
mgr inż. Joanna Król,  
mgr Sylwia Lidecka, 
mgr Teresa Deryło 



Załącznik 1 
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DDLLAA  UUCCZZNNIIÓÓWW  SSZZKKÓÓŁŁ  PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH    
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,,,,MMIISSTTRRZZ  TTAABBLLIICCZZKKII  MMNNOOŻŻEENNIIAA””  
XII edycja  

POD PATRONATEM RADY OSIEDLA SZOBISZOWICE 
 

Regulamin konkursu. 
1. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród dzieci; 

 Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów; 

 Inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych; 

 Kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do 
rozwiązywania ciekawych, nietypowych zadań matematycznych. 

2. Warunki organizacyjne: 

 Konkurs przeprowadzany będzie w grupach wiekowych dla klas III i dla klas IV; 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na 
publikację nazwisk i wizerunku laureatów i uczestników konkursu; 

 Konkurs będzie dwuetapowy: 

 I etap - szkolny: przeprowadzają nauczyciele   w szkołach, w dowolnie wybranym 
przez siebie terminie; zgłoszenia SZKOLNEGO MISTRZA klas III (jedna 
osoba!) oraz SZKOLNEGO MISTRZA klas IV (jedna osoba!) wraz z imieniem 
i nazwiskiem nauczyciela przygotowującego (załącznik  2), należy  przesłać 
listownie, faxem lub mailem do 30 stycznia 2015 r. do Szkoły Podstawowej nr 7  
w Gliwicach,  
 
Adres: 
Szkoła Podstawowa nr 7 
ul. Tarnogórska 59 
44-100 Gliwice 
Tel/fax: 32 231-07-14,  
e - mail: sp7-gliwice@oswiata.org.pl. 
 

 II etap - wojewódzki: uczestniczą zwycięzcy z I etapu, odbędzie się 19 lutego 
2015 r. o godz. 1300 (UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA ORGANIZACJI 
KONKURSU) w audytorium Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  
w Gliwicach, ul. Okrzei 20. Prosimy aby uczestnicy konkursu przynieśli: klej, 
kredki, długopis. 

3. Organizatorzy: 

 Etap I przeprowadzają nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych;  

 Etap II przygotowują nauczyciele SP 7: mgr inż. Joanna Król, mgr Sylwia Lidecka, 
mgr Teresa Deryło;  

 W skład jury wchodzą nauczyciele matematyki SP nr 7.  
4. Kategorie: 

Zadania konkursowe dotyczyć będą zastosowania tabliczki mnożenia do ciekawych zadań, 
ułożenia domina matematycznego oraz innych zadań nietypowych  i problemowych. Inne 
zadania otrzymają uczniowie z klas III  i inne z klas IV. 

5. Nagrody: 
Uczniowie, którzy zdobędą tytuł mistrza klas III oraz tytuł mistrza klas IV uhonorowani 
zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Dyplomy planowane są również dla 
wszystkich uczestników II etapu konkursu oraz dla nauczycieli przygotowujących 
uczniów. O rozdaniu nagród oraz wynikach konkursu poinformujemy w ciągu 3 tygodni 
na stronie internetowej szkoły: http://www.sp7gliwice.pl  

6. Uwagi końcowe: 
      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac uczniowskich i wykorzystania ich 

w popularyzacji idei konkursu. 

mailto:sp7-gliwice@oswiata.org.pl
http://www.sp7gliwice.pl/


Załącznik 2 

ZGŁOSZENIE UCZNIÓW * 

do XII edycji wojewódzkiego konkursu matematycznego dla klas III i IV 

MMIISSTTRRZZ  TTAABBLLIICCZZKKII  MMNNOOŻŻEENNIIAA  

((tteerrmmiinn  zzggłłaasszzaanniiaa  ddoo  3300  ssttyycczznniiaa  22001155  rr..))  

Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się uczniów i ich rodziców z regulaminem konkursu  
i wyrażeniem zgody na udział w konkursie, publikację nazwisk i wizerunku uczestników. 

Powyższe potwierdza opiekun swoim podpisem. 
 
 

Szkoła: ………………………………………….…… w: ………………………….   
 

LP. NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA KLASA NAZWISKO I IMIĘ OPIEKUNA 

1  III  

2  IV  

 

*)PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZARNYM DŁUGOPISEM ORAZ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
 

………………………………………………….                                        …………………………………………………… 
                                                                          podpis zgłaszającego                                                                                          pieczątka szkoły 


