
 

                                                                                                                            
 
 

PCEiK.MDK.4390.9.2020 

Oleśnica, 18.09.2020 r. 

 
      IV POWIATOWE MISTRZOSTWA MATEMATYCZNE 

     dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych 

     16.03.2021 r. -  godzina 9
00 

 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

Autorki zadań konkursowych: 

- Pani Agnieszka Abramowicz  - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  w Oleśnicy. 

- Pani Joanna Siedlecka  -  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. 

I. CELE  

 popularyzacja matematyki wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych , 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu, 

 wyłonienie talentów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów. 

II. ADRESACI 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

oleśnickiego. 

III. TERMINARZ 

 I etap szkolny (kwalifikacje klasowe)   - 26. 02. 2021 r.  

 II etap ogólnoszkolny -  05. 03.2021 r. 

 etap powiatowy - 16.03.2021 r. o godzinie 9
00

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej, której  siedziba znajduje                  

się na terenie powiatu oleśnickiego.  

2. Konkurs jest kierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie 

matematyką. 

3. W I etapie szkolnym nauczyciele matematyki na zasadach własnych kwalifikują uczniów z 

poszczególnych klas do etapu ogólnoszkolnego  

4. Szkolna Komisja Konkursowa wyznaczona przez dyrektora szkoły przeprowadza do dn. 05. 03 

2021 r. etap ogólnoszkolny na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora. 

5. Z każdej szkoły w etapie powiatowym może wziąć udział do 2 uczestników.  

6. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania matematyki w klasie IV - VIII szkół 

podstawowych oraz treści wykraczające poza tę podstawę.  

7. Konkurs ma formę pisemną. Podczas konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic    

ze wzorami. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich. Wolno używać    
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tylko niebieskiego lub czarnego długopisu. 

8. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 60 minut. 

9. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu odpowiedniej liczby zadań zamkniętych i otwartych.     

Na starcie każdy z uczestników dostaje 20 punktów. W zadaniach zamkniętych brak odpowiedzi 

bądź zła odpowiedź powoduje utratę 1 punktu. Ilość punktów możliwych do zdobycia                  

w zadaniach otwartych będzie podana w arkuszu konkursowym. 

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

wypełniając kartę zgłoszeniową. 

11. Komisję konkursową powołuje Dyrektor PCEiK w Oleśnicy. 

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie www.pceik.pl w zakładce – konkursy 

przedmiotowe. 

V.  NAGRODY 

 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości zdobytych 

punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za zdobyte miejsca zostaną wręczone laureatom w siedzibie PCEiK  

w dniu ogłoszenia wyników . 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie 

w pełni niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w  

    Powiatowym  Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

  

VII.   ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany 

mailem na adres: pceik@pceik.pl) 

- zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 
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