
 

 

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                                          Oleśnica, dnia 27.09.2017 r 

 

 

II Powiatowy Turniej Matematyczny  

dla klas III szkół podstawowych  
13.03.2018 r. -  godzina 1000 

 

Organizatorzy: 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

- Pan Leszek Biegasik – konsultant ds. edukacji matematycznej w PCEiK w Oleśnicy 

oraz 

- Pani Anna Płaneta - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy 

- Pani Barbara Rojek - nauczyciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6  

im. Janusza Korczaka w Oleśnicy 

- Pani Renata Stadniczenko – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich  

w Oleśnicy 

I.    Cele turnieju: 

1. Kształtowanie umiejętności twórczego, logicznego myślenia. 

2. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu 

problemów. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką. 

4. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej. 

5. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów szkół 

podstawowych. 

6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji. 

II.   Zakres materiału: 

1. Treści podstawy programowej edukacji matematycznej w pierwszym etapie edukacyjnym. 

2. Działania w zbiorze liczb naturalnych. 

3. Kolejność wykonywania działań. 

4. Pojęcia matematyczne. 

5. Działania pisemne (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10000, mnożenie i dzielenie przez 

liczby jednocyfrowe). 

6. Liczby rzymskie w zakresie 50. 

7. Obliczenia praktyczne. 

8. Łamigłówki logiczne 
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III.   Zasady turnieju: 

1. Turniej jest jednoetapowy. 

2. W turnieju biorą udział uczniowie klas III szkół podstawowych powiatu oleśnickiego.  

3. Ilość zgłoszonych uczestników turnieju zależy od ilości oddziałów klas III w danej placówce: 

- przy I – II oddziałach – 1 uczestnik 

- przy III -  IV oddziałach – 2 uczestników 

- przy V – VI oddziałach  – 3 uczestników 

powyżej VI oddziałów – 4 uczestników 

4. Zadnia w jednej z konkurencji będą dotyczyły materiału, który zostanie przekazany uczniom 

podczas konkursu w formie prezentacji multimedialnej. 

5. Uczestnicy rozwiązują zadania zgodnie z instrukcją, o której informuje prowadzący przed każdą 

konkurencją.  

6. Za udział w przygotowanych konkurencjach uczestnicy zdobywają punkty określone  

w regulaminie każdej konkurencji. 

Wszelkie wątpliwości uczestnicy zgłaszają przez podniesienie ręki przed rozpoczęciem danej 

konkurencji.  

7. Na każde zadanie przeznaczona jest określona ilość czasu, o czym informuje prowadzący przed 

podjęciem pracy przez uczestników. 

8. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. 

9. Wolno używać tylko niebieskiego lub czarnego długopisu (niezmazywalnego). 

10. Komisję konkursową tworzą organizatorzy konkursu. 

11. O kolejności przyznawania miejsc decyduje suma uzyskanych przez uczestników punktów ze 

wszystkich konkurencji.  

12. Wątpliwości zawodników rozstrzygają organizatorzy w dniu konkursu. 

13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie PCEiK. 

14. Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały do przeprowadzenia turnieju. 

15. Dla nauczycieli przygotowujących  uczniów do konkursu oraz członków jury przewidziane są  

podziękowania. 

IV.   Nagrody: 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r.  

o godz. 10.00  w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018   

V.   Postanowienia końcowe:  

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu.  

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.   

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.    

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.)  

VI.  Termin i miejsce turnieju:  



Turniej odbędzie się dnia 13.03.2018 o godzinie 1000 w Powiatowym Centrum Edukacji  

i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56  

VII. Sposób zgłaszania drużyn do turnieju: 

1. Udział szkoły w konkursie należy zgłosić drogą elektroniczną na adres pceik@pceik.pl 

wypełniając kartę zgłoszeniową. 

2. Zgłoszenia prosimy  nadsyłać do 04.03.2018 r. 
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