Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu
Matematycznego
Mini Liga Matematyczna
I

Cele konkursu
 Umożliwienie uczniom klasy II poszerzenia wiedzy, wykazania się bystrością i
wszechstronnością umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadao matematycznych.
 Popularyzacja zainteresowao matematycznych.
 Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięd z osiągnięciami rówieśników
i danie im możliwości odniesienia sukcesu na szczeblu miejskim.
 Poszukiwanie i promowanie młodych talentów matematycznych – wyłonienie zwycięzcy –
MINI LIGI MATEMATYCZNEJ

 Stwarzanie warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystywania czasu wolnego
II

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej ul. Sportowa 7 oraz
pan Andrzej Pawlik
- Urszula Nikoniuk – przewodnicząca - kontakt ulanik@onet.eu
- Krystyna Wasilewska i Beata Hołubowicz – nauczyciele wspomagający

III Termin, miejsce konkursu i zakres umiejętności.
Etap I, II i III odbędzie się w szkołach uczestników. Konkurs należy
rozpocząć w godzinach 16.00 – 17.00. Czas trwania każdego etapu 45
minut.
Etap I - 26.11.2019r.
„Z matematyką za pan brat” (dodawanie i odejmowanie w zakresie 40).
Etap II - 30.01.2020r.
„Matematyka na każdy dzień” (dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 z
kolejnością działań).
Etap III - 25.02.2020r.
„Matematyczny świat” – zastosowanie matematyki w praktyce (obliczenia
zegarowe, kalendarzowe, temperatura, mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 z kolejnością działań)
Etap IV - 31.03.2020r.
„Matematyczny tor przeszkód” – rozwiązywanie zadań nietypowych (cztery
działania w zakresie 100 z kolejnością działań, zakupy, masa, długość).

Etap IV odbędzie się w szkole organizatora - Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Godzina rozpoczęcia 17.00, czas
trwania 45 minut.
 Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel danej klasy lub rodzic
ucznia
(w przypadku gdy szkoła nie bierze udziału w konkursie).
 W celu zgłoszenia ucznia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
(zamieszczony poniżej) i dostarczyć go do Sekretariatu Szkoły
Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej, w nieprzekraczalnym terminie
do 15 listopada 2019 roku.

 Podsumowanie konkursu odbędzie się 28. 04. 2020r w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sali gimnastycznej
IV Zasady uczestnictwa:


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – ze szkół podstawowych w Białej
Podlaskiej i okolicy.

Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu zamieszczenia wyników na stronie internetowej szkoły (zgodnie z

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922) i podpisaniem oświadczenia.


Uczeń, który nie wziął udziału co najmniej w dwóch etapach traci
możliwość udziału w finale konkursu, tj. IV etapie przeprowadzanym w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej.



Uczestników na konkurs dowożą rodzice.

V Przebieg konkursu:













Organizator w poniedziałek poprzedzający konkurs lub najpóźniej w dniu konkursu do
godziny 14.00 dowozi do szkół karty konkursowe, a następnego dnia po konkursie
odbiera je z sekretariatu danej szkoły.
Uczestnik konkursu rozwiązuje przygotowany zestaw zadao, sprawdzający wybrane
umiejętności oraz wiedzę z zakresu pojęd matematycznych wpisując starannie w
okienka wyniki.
Uczniowie w I, II, III i IV etapie rozwiązują testy pod nadzorem nauczycieli
odpowiedzialnych za przebieg konkursu.
Za rzetelnośd i prawidłowośd przebiegu pracy w I, II i III etapie odpowiada dyrektor
szkoły z której zostali zgłoszeni uczestnicy i nauczyciele nadzorujący odpowiedzialni z
ramienia szkoły. W IV etapie organizator i nauczyciele nadzorujący odpowiedzialni z
ramienia szkoły organizatora.
Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
Komisja konkursowa oceniając prace kieruje się punktacją przygotowaną przez
organizatora.
Zwyciężają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jako suma punktów
uzyskanych w czterech etapach.
Od postanowieo komisji przysługuje uczestnikom prawo do odwołania do
organizatora, w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Wyniki poszczególnych etapów będą opublikowane w ciągu 14 dni na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 ( sp3-bialapodlaska.pl )

VI Nagrody


Uczniowie, którzy uzyskają miejsca od I do V wraz z przekazaniem prac po I i II etapie
otrzymają słodki upominek.
 Przed rozpoczęciem IV etapu odbędzie się podsumowanie III etapu ze słodkim
upominkiem. Dzieci, które uzyskają największą poprawę swoich poprzednich
wyników punktowych również będą docenione.
 Laureaci od I - X miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 Uczniowie otrzymują nagrody i dyplomy podczas uroczystości podsumowującej Mini
Ligę Matematyczną, którą organizuje Szkoła Podstawowa nr 3.



Nauczyciele uczestników konkursu otrzymują dyplomy z podziękowaniami.

VII Uwagi


Laureaci I, II i III miejsca biorą udział w finałowym podsumowaniu Bialskich Lig
Przedmiotowych.

