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dla klas III szkół podstawowych 

 
28.04.2023 r. -  godzina 1000 

 

ORGANIZATOR: 
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Autorkami zadań konkursowych są: 
Beata Zawierucha – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie 

Paulina Ostrycharz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie 

I.    Cele konkursu: 

1. Kształtowanie umiejętności twórczego, logicznego myślenia. 

2. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania matematyką. 

4. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów                

szkół podstawowych. 

5. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji. 

II.     Termin i miejsce konkursu:  

a. Etap szkolny  - 20.04.2023 r. 

b. Finał powiatowy odbędzie się 28.04.2022 r. o godzinie 1000 w Powiatowym Centrum Edukacji 

i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56           

 

III.     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. Obliczenia praktyczne. 

7. Łamigłówki logiczne. 

 

IV. Zgłoszenia: 

1. W konkursie   biorą   udział   uczniowie   klas   III   szkół   podstawowych  powiatu   oleśnickiego.  

2. Do etapu powiatowego może zostać zakwalifikowanych 2 uczestników z każdej placówki.  

3. Kartę   zgłoszeniową   należy   przesłać   na   adres   pceik@pceik.pl   do  25.04.2023 r. 
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V. Zasady konkursu: 

1. Konkurs składa się z 2 etapów: 

- I etap -  szkolny: 

a. Wszystkie szkoły w powiecie oleśnickim 19.04.2023 r. otrzymają materiały do 

przeprowadzenia etapu szkolnego.  

b. Przewidywany czas trwania konkursu – 45 min. 

c. Do etapu powiatowego szkoła może zakwalifikować 2 uczestników z każdej placówki.  

d. Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania otrzymane zgodnie z przekazaną instrukcją. 

 

- II etap - powiatowy: 

a. Wszelkie wątpliwości uczestnicy zgłaszają przez podniesienie ręki przed rozpoczęciem 

konkursu.  

b. Przewidywany czas trwania konkursu – 60 min. 

c. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów oraz urządzeń 

mobilnych.  

d. Należy używać niezmazywalnego długopisu z niebieskim lub czarnym wkładem. 

e. O kolejności przyznawanych miejsc decyduje suma uzyskanych w trakcie konkursu punktów. 

f. Materiały potrzebne do przeprowadzenie konkursu zapewniają organizatorzy.  

g. Komisję konkursową powołuje dyrektor PCEiK w Oleśnicy.  

h. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCEiK.  

 

VI. NAGRODY 

 

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

punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane po 

ogłoszenia wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu i dokładnym 

terminie ich wręczenia.  

 

VII. 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 

 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 
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