Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Szkół Podstawowych
„Matematyczne łamigłówki”
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3
w Słupsku
I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Adama
Mickiewicza w Słupsku.
II. Skład Komisji Konkursu Matematycznego
W skład Komisji Konkursu wchodzą:
Mariusz Domański-przewodniczący
Maria Przygoda- wiceprzewodnicząca
Małgorzata Szwajkowska- członek
III. Cele konkursu
1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów klas VI szkół podstawowych,
2. Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
3. Poszerzanie zainteresowań matematyką,
4. Zachęcanie uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych,
5. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

IV. Tematyka konkursu
1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
2. Procenty i promile,
3. Pola i obwody figur płaskich,
4. Pola i objętości graniastosłupów i ostrosłupów,
5. Oś liczbowa,
6. Prostokątny układ współrzędnych,
7. Równania
8. Cechy podzielności liczb.
VI. Forma i przebieg konkursu
1. Konkurs odbędzie się 24 marca 2017 r. o godz.13.00 w Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupsku, ul. Mickiewicza 32.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez szkołę drogą elektroniczną
karty zgłoszenia na podany adres organizatora konkursu: konkursmat.gim3@o2.pl
w terminie do 15 marca 2017r.
3. Każda szkoła typuje max.3 uczniów z klas szóstych.
4. Uczniowie zobowiązani są mieć przy sobie ważną legitymację szkolną oraz przybory do
pisania i kreślenia.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 w Słupsku
gim3.lo2.slupsk.pl do dnia 3 kwietnia 2017r.
6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2017r.

7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody:
I miejsce- Puchar Dyrektora Szkoły oraz nagroda rzeczowa
II-V miejsca –nagrody rzeczowe.
8. Czas pracy z zestawem zadań konkursowych -60 minut.
9. Zestaw zadań złożony będzie z krzyżówek, kwadratów magicznych, zadań otwartych,
zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru.
10. Uczniowie nie mogą używać kalkulatorów i korektorów.
11. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Karta zgłoszenia ucznia
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