
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII 

„POTYCZKI MATEMATYCZNE” 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. podpułkownika pilota Mariana Pisarka w Radzyminie 

rok szkolny 2021/2022 

  

WSTĘP 

 

Konkurs  Matematyczny  „Potyczki Matematyczne”,  zwany  dalej  

Konkursem, adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 

im. podpułkownika pilota Mariana Pisarka. 

 

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Szkoła Podstawowa  nr 1 im. 

podpułkownika pilota Mariana Pisarka w Radzyminie. 

2. Koordynatorami Konkursu są Anna Ciborowska i Katarzyna Loba. 

3. Informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej  

Szkoły   Podstawowej  nr 1 im. podpułkownika pilota Mariana Pisarka 

oraz w prasie lokalnej. 

  

 

UWAGI  OGÓLNE 

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  uczniowie klas IV - VIII, którzy 

wykażą chęć udziału w konkursie; 

2.  Konkursu jest jednoetapowy. Odbędzie się w MARCU 2022r. (dla klas 

IV, VI i VIII od 21 do 31 marca, dla klas V i VII – 31 marca ) 

3. Dokumentację  związaną  z  Konkursem  (protokoły,    prace uczniów, 

oświadczenia, listę laureatów) przechowuje się w Szkole  Podstawowej  

nr 1 im. podpułkownika pilota Mariana Pisarka do końca roku szkolnego; 

4. Każdy uczeń biorący udział w konkursie musi dostarczyć wypełnione  

oświadczenia  - Załącznik  nr 6   

5. Zadania  konkursowe  podzielone  zostały  na  5  kategorii:  dla  uczniów 

klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej. 



a) „Plakat matematyczny” dla klas 4 (załącznik 1) 

b) Konkurs wiedzy dla klasy 5 (załącznik 2) 

c) „Rebus matematyczny” dla klas 6 (załącznik 3) 

d) Konkurs wiedzy dla klasy 7 (załącznik 4) 

e) Konkurs fotograficzny „Matematyka wokół nas” dla klas 8  

(załącznik 5) 

 

CELE  KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych 

2.  Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej 

3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie 

sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości 

4. Wyłowienia  talentów,  szczególnie  uzdolnionych  i  zainteresowanych 

Matematyką uczniów szkół podstawowych 

5. Przygotowanie  uczniów  do  wykorzystania  wiedzy  matematycznej  

przy rozwiązywaniu problemów 

6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji 

7. Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu; 

 

 

ORGANIZACJA  

 

1. Zadania koordynatorów konkursu 

a) Przygotowanie zadań. 

b) Przygotowanie organizacyjne konkursu; 

c) Pozyskanie nagród od Rady Rodziców Szkoły; 

 

2. Skład Komisji Konkursowej 

a) Koordynatorzy konkursu:  

     Anna Ciborowska, Katarzyna Loba  

b) nauczyciele matematyki 

Barbara Chełchowska, Zbigniew Więch, Beata Wojciechowska,  

Joanna Czestkowska 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkursy dla uczniów klas IV, VI i VIII mają formę prac wykonywanych 

w domu. Zadaniem ucznia (kl. IV i VI) po wykonaniu pracy jest 



dostarczenie jej nauczycielowi matematyki. Uczniowie klas VIII 

przesyłają pracę przez teamsy – do p. Katarzyny Loby. 

2. Konkursy dla uczniów klas V i VII odbywają się na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

3. Po przeprowadzeniu Konkursów Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia 

prace, a następnie sporządza protokół Konkursu (załącznik 7) 

 

WYNIKI  KONKURSU 

 

1. Konkursy w klasach V i VII zostaną rozstrzygnięte w oparciu o uzyskane 

punkty przez uczniów. Uczeń, który uzyska największa ilość punktów 

zdobywa 1 miejsce. Zostaną wyłonieni laureaci 1, 2 i 3 miejsca. Istnieje 

możliwość przyznania kilku osobom 1,2 lub 3 miejsca. 

2. Konkursy w klasach IV,VI i VIII zostaną rozstrzygnięte w oparciu o 

werdykt Komisji Konkursowej (zgodnie z regulaminem konkursu). 

Zostaną przyznane 1,2 i 3 miejsca w każdej kategorii. Istnieje możliwość 

przyznania kilku osobom 1,2 lub 3 miejsca. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. 

4. Uczniowie klas IV,VI i VIII biorący udział w konkursie otrzymają ocenę 

bardzo dobrą z matematyki, a laureaci ocenę celującą. 

5. Uczniowie klas V i VII, którzy wezmą udział w Konkursie i otrzymają co 

najmniej 30 pkt. otrzymają ocenę bardzo dobrą z matematyki, a laureaci 

ocenę celującą. 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1.  Uczniowie w  momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie    

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

Konkursu.  

2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

 

Konkurs  „Plakat matematyczny” dla klas 4 

 

Konkurs trwa  od 21 marca do 31 marca 2022r. 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

2. Plakaty powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Plakaty należy dostarczyć do nauczyciela matematyki.  

4. Przyniesione prace należy opisać według następującego wzoru:  

Imię i Nazwisko, Klasa, Tytuł pracy.  

Do pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez   rodziców/prawnych 

opiekunów – załącznik 6 

5.  Prace mogą być wykonane na kartce formatu A-4 lub A-3. Technika 

wykonania prac jest dowolna.  

6. Prace niespełniające wymienionych wyżej wymogów nie wezmą udziału w 

konkursie. 

7. Każdy uczestnik Konkursu dostarczając pracę, udziela zgody na publikację 

zdjęć na stronie szkoły i w prasie lokalnej. 

8. Prace - plakaty będą oceniane według następujących kryteriów: 

Zgodność z tematem, warunki (format), estetyka, pomysłowość, samodzielność. 

Prace niezgodne z tematem będą zdyskwalifikowane. 

9.Wyniki Konkursu zostaną podane do końca 15 kwietnia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2. 

 

„Konkurs wiedzy” dla klas 5 

 

Konkurs odbędzie się 31 marca o godz. 9:40- 11:15, sala nr 3 

 

1. Konkurs odbędzie się 31 marca 2022r. w godz. 9.40  - 11.15 w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Radzyminie, sala nr 3. 

2. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zgłaszają chęć udziału 

do nauczyciela matematyki  do dnia 25 marca – nauczyciele przesyłają 

listę z nazwiskami uczniów do p. Anny Ciborowskiej do dnia 25 marca. 

3. Uczniowie będą mieli do rozwiązania 30 zadań testowych (wybór jednej z 

pośród czterech odpowiedzi). 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 2pkt, za błędnie 

rozwiązane zadanie otrzymuje (-1pkt), za brak odpowiedzi do zadania 

otrzymuje 0pkt. 

5. Uczeń może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

6. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 90 minut. 

7. W czasie trwania Konkursu uczniowie nie mogą korzystać z 

kalkulatorów, ani innych pomocy elektronicznych. 

8. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie. 

9. Każdy uczestnik Konkursu musi dostarczyć zgodę na udział w Konkursie 

– załącznik 6. 

10. Każdy uczestnik Konkursu, udziela zgody na publikację zdjęć na stronie 

szkoły i w prasie lokalnej. 

11. Wyniki Konkursu zostaną podane do 15 kwietnia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3. 

 

Konkurs  „Rebus matematyczny” dla klas 6 

 

Konkurs trwa  od 21 marca do 31 marca 2022r. 

 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

2. Rebusy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Rebusy należy dostarczyć nauczycielowi matematyki. 

4. Przyniesione prace należy opisać według następującego wzoru:  

Imię i Nazwisko, Klasa, Tytuł rebusu.  

Do pracy należy dołączyć zgodę podpisaną przez   rodziców/prawnych 

opiekunów – załącznik 6 

5.  Prace mogą być wykonane na kartce formatu A-4 lub A-3. Technika 

wykonania prac jest dowolna.  

6. Prace niespełniające wymienionych wyżej wymogów nie wezmą udziału 

w konkursie. 

7. Każdy uczestnik Konkursu dostarczając pracę, udziela zgody na 

publikację zdjęć na stronie szkoły i w prasie lokalnej. 

8. Prace - rebusy będą oceniane według następujących kryteriów: 

Zgodność z tematem, warunki (format), estetyka, pomysłowość, samodzielność. 

Prace niezgodne z tematem będą zdyskwalifikowane. 

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do 15 kwietnia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 4. 

 

„Konkurs wiedzy” dla klas 7 

 

Konkurs odbędzie się 31 marca o godz. 8.00 – 9.35, sala 104. 

 

1. Konkurs odbędzie się 29 marca 2022r. w godz. 8.00 – 9.35 w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Radzyminie, sala nr 104. 

2. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Konkursie zgłaszają chęć 

udziału do nauczyciela matematyki, do dnia 25 marca  - nauczyciele 

przesyłają listę uczniów do p. Anny Ciborowskiej do dnia 25 marca. 

3. Uczniowie będą mieli do rozwiązania 30 zadań testowych (wybór 

jednej z pośród czterech odpowiedzi). 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 2pkt, za 

błędnie rozwiązane zadanie otrzymuje (-1pkt), za brak odpowiedzi do 

zadania otrzymuje 0pkt. 

5. Uczeń może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

6. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 90 minut. 

7. W czasie trwania Konkursu uczniowie nie mogą korzystać z 

kalkulatorów, ani innych pomocy elektronicznych. 

8. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie. 

9. Każdy uczestnik Konkursu musi dostarczyć zgodę na udział w 

Konkursie – załącznik 6. 

10. Każdy uczestnik Konkursu, udziela zgody na publikację zdjęć na 

stronie szkoły i w prasie lokalnej. 

11. Wyniki Konkursu zostaną podane do 15 kwietnia 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5. 

 

Konkurs fotograficzny „Matematyka wokół nas” dla klas 8 

 

Konkurs trwa  od 21 marca do 31 marca 2022r. 

 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. 

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej przez system teams do 

p.Katarzyny Loby z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Matematyka 

SP1”. Wypełnioną zgodę należy dostarczyć osobiście do p. Katarzyny 

Loby lub innego nauczyciela matematyki– załącznik 6. 

4. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

Imię_Nazwisko_Klasa _Tytuł-zdjęcia. 

5.  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG -wielkość zdjęcia A4, A5. 

Przybliżone dane techniczne (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli, minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 

dpi.)  

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży.  

7. Prace niespełniające wymienionych wyżej wymogów nie wezmą udziału 

w konkursie. 

8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, 

uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia 

pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła 

zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, udziela zgody na 

publikację zdjęć na stronie szkoły i w prasie lokalnej. 

10. Fotografie będą oceniane według następujących kryteriów:- Zgodność z 

tematem, warunki (format przesłanego zdjęcia, ostrość zdjęcia), estetyka, 

pomysłowość, samodzielność. 

 Prace niezgodne z tematem będą zdyskwalifikowane. 

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do 15 kwietnia 2022r 

 

 



Załącznik 6  

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE  

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

DO CELÓW KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

 „POTYCZKI MATEMATYCZNE” 

 

Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka ........................................................... 

/imię i nazwisko dziecka/ 

Uczęszczającego  do klasy ...............   w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

podpułkownika pilota Mariana Pisarka w Radzyminie w  

SZKOLNYM  KONKURSIE  MATEMATYCZNYM  „POTYCZKI 

MATEMATYCZNE”,  organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1  w 

Radzyminie. 

Jednocześnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w/w  

uczestnika do celów w/w konkursu.  

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika  

do celów w/w konkursu.  

 

 

..............................     …...................................... ..…. 

/data/      /podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 


