
REGULAMIN SZKOLNYCH KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWJ NR 2 W TUSZYNIE dla klas IV-VI 

  
1. ORGANIZATOR 
Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie 
 

2 ADRESAT KONKURSU 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. 
 

3. CELE KONKURSU 
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. 
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy matematycznej uczniów. 
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów prak-

tycznych. 
4. Stworzenie okazji do sprawdzenia przez uczniów swego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu mate-

matyki. 
5. Pokazywanie związków między matematyką a życiem codziennym. 
 

4. ZAKRES MATERIAŁU 
 

1. Działania na: 

 liczbach naturalnych 

 liczbach całkowitych 

 ułamkach zwykłych  

 ułamkach dziesiętnych 

 procentach 
2. Pola i obwody figur płaskich. 
3. Kalendarz i czas. 
4. Skala i mapa. 

5. Zamiana jednostek. 
6. Kąty. 
7. Własności figur. 
8. Wyrażenia algebraiczne. 
9. Równania. 
10. Własności prostopadłościanów i sześcianów. 
11. Pole i objętość prostopadłościanów i sześcia-

nów. 
12. Własności graniastosłupów, ostrosłupów kuli, 

walca, stożka. 
 

 

 

Zakres materiału jest odpowiednio dostosowany dla danego poziomu edukacyjnego. 
 

6. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie klas IV-VI. 
Uczestnicy konkursu rozwiązują test odpowiedni do danego poziomu edukacyjnego. 
Czas rozwiązania testu 45 minut. 
Uczestnicy powinni posiadać własne przybory do pisania ( bez kalkulatora). 
Komisja Konkursowa(nauczyciele matematyki) sprawdza testy i ogłasza laureatów. 
 

Laureaci konkursu – zostają nimi trzej uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Gdyby kil-

ku uczniów zdobyło tę sama liczbę punktów wówczas oni również zostają laureatami konkursu. Laureaci 

otrzymują dyplomy. 
 

7. SĘDZIOWIE 
W skład komisji wchodzą nauczyciele matematyki. 
 

8. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
Termin konkursu ogłaszany jest co najmniej trzy dni od daty jego przeprowadzenia. Miejscem konkursu są 

sale lekcyjne. 
 

9. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia do nauczycieli matematyki. 
 

 

 



 

10. UDZIAŁ W KONKURSIE 
 

Udział w Konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Tuszynie oznacza wyrażenie 

zgody na: 

 

1.Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne 

wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  na potrzeby 

konkursu oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie 

wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na 

wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 
 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 

3.Dla potrzeb Konkursu  wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 

wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie 

filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji i 

reklamy Szkoły Podstawowej nr 2 w Tuszynie – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 
 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie,  

w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilu szkoły 

lub powiązanego). 
 

5.Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 

dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 
 

6.Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz 

ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 
 

 

 

Opracowały: mgr inż. Beata Mielczarek i Marta Mrozikowska-Krych 

                     

 

 

 

 

 

 


