„ Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”
/Roger Bacon /

„MALI GIGANCI MATEMATYKI”
MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas III szkoły podstawowej
pod patronatem
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN
MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS III

„MALI GIGANCI MATEMATYKI”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Miejskiego Konkursu Matematycznego „Mali Giganci
Matematyki” jest Szkoła Podstawowa nr 4 im Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu.
2. Termin konkursu; 11 marca 2016r.
3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

II. CELE KONKURSU:
rozwijanie zainteresowań matematycznych,
dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się swoimi wiadomościami
i umiejętnościami matematycznymi,
- sprawdzenie umiejętności posługiwania się w życiu codziennym metodami
matematycznymi,
-

III.KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja Konkursowa przygotowuje stronę organizacyjną konkursu,
przeprowadza i ocenia prace konkursowe oraz kompletuje dokumentację
z przebiegu konkursu.
2. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jarosławiu wchodzą:
Przewodniczący: Agnieszka Bereza
Członkowie: Elżbieta Zabłocka
Bożena Pruc
Beata Łuc – Piela
Justyna Szegda
W skład komisji mogą wejść nauczyciele z innych szkół, których uczniowie
biorą
udział w konkursie. (Proszę zgłosić ewentualny udział
nauczycieli do
przewodniczącej Komisji Konkursowej)

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
miasta Jarosławia
2. W konkursie udział bierze reprezentacja 3 uczniów z każdej szkoły.
3. Eliminacje uczniów do konkursu miejskiego przeprowadza każda szkoła
we własnym zakresie.
4. Uczniów do konkursu miejskiego zgłaszają nauczyciele do sekretariatu SP nr 4
do dnia 1 marca 2016 roku wypełniając Kartę Zgłoszeniową dołączoną do
Regulaminu
Konkursu lub pobraną na stronie internetowej szkoły
www.sp4j.pl . Zgłoszenia można dokonać osobiście lub drogą mailową.
5. Uczniowie piszą test konkursowy składający się z pytań zamkniętych.
6. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
7. Zadania konkursowe mogą wykraczać poza podstawę programową
obowiązującą na I etapie edukacyjnym.

V. OGŁOSZENIE I ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu nie później niż do 18 marca
2016r. Protokół wyników zostaje przesłany bezpośrednio do każdej ze szkół
biorących udział w konkursie i zamieszczony na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jarosławiu www.sp4j.pl
2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego spotkania w SP
Nr 4 w Jarosławiu o czym szkoły zostaną poinformowane pisemnie.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący
Komisji Konkursowej
2. Prace pisemne po sprawdzeniu przez Komisję Konkursową, stają się
dokumentami.
3. W uzasadnionych przypadkach po zakończeniu konkursu dokumenty mogą być
udostępnione do wglądu innym zainteresowanym osobom. Przeglądanie
dokumentów konkursowych może odbywać się tylko w siedzibie Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu do 2 dni po
ogłoszeniu wyników.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000,
- mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
- porównywanie różnicowe i ilorazowe,
- rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych,
- rozwiązywanie zadań nietypowych i opartych na logicznym myśleniu,
- rozwiązywanie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne ( obliczenia
pieniężne, kalendarzowe i zegarowe).

KONTAKT:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
ul. Żeromskiego 4
37 – 500 Jarosław
tel. 16 621 12 48
www.sp4j.pl

e - mail: sp4jaroslaw@interia.pl

