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EGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

o tytuł Mistrza Matematyki  

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021 

terminy: etap szkolny 27.04, etap powiatowy 31.05 

Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród młodzieży. 
2. Popularyzacja matematyki wśród młodzieży. 
3. Doskonalenie umiejętności matematycznych, głównie logicznego myślenia  i wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach 

praktycznych. 
4. Tworzenie systemu wyłaniania talentów matematycznych. 

5. Motywowanie uczniów do  systematycznej pracy.  

Organizacja i przebieg konkursu: 

1. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Powiatu Obornickiego. 
2. Organizatorami konkursu są nauczyciele matematyki szkół podstawowych powiatu obornickiego. 
3. Szkoły zgłaszają chęć udziału  w konkursie, przesyłając  potwierdzenie na adres pkmoborniki@wp.pl najpóźniej                           

do 10 kwietnia 2021 roku.                                                                                                                                                                                   
W zgłoszeniu podają:  maila pod który mają zostać przesłane zadania, nazwisko i imię koordynatora szkolnego  wraz z 
telefonem. 

4.  Podczas konkursu uczniowie  rozwiązują zadania konkursowe w 3 kategoriach:  
a. -Euklides -klasy 4 - 5 szkoły podstawowej,  
b. -Pitagoras-klasa 6 - 7 szkoły podstawowej, 
c. -Tales – klasa 8 szkoły podstawowej. 

5. Uczestnikami etapu powiatowego zostaje 2 uczestników z kategorii Euklides, 2 uczestników z kategorii Pitagoras i 2 
uczniów z kategorii Tales.  

6. W przypadku gdy większa liczba uczniów danej szkoły uzyska ten sam wynik szkoła  przeprowadza eliminacje dodatkowe.  
7. W przypadku gdy w szkole w danej kategorii jest więcej niż 6 oddziałów szkoła może wystawić 2 grupy zawodników. 
8. Imienna lista osób zakwalifikowanych do Powiatowego Konkursu Matematycznego wraz z adresem ucznia na 

teamsach, powinna być przesłana do Komisji Konkursowej na adres  pkmoborniki@wp.pl w terminie 7 dni  od dnia 
przeprowadzenia  etapu szkolnego czyli nie później niż do 5 maja 2021 roku . 

9. Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego powinni przed przystąpieniem do etapu powiatowego dostarczyć 
opiekunowi szkolnemu podpisane oświadczenie prawnego opiekuna- zał. nr 1. Brak oświadczenia jest równoznaczny z 
rezygnacją ucznia  z dalszego udziału w konkursie. Na jego miejsce wchodzi następny w kolejności uczeń wyłoniony 
podczas eliminacji szkolnych. 

10. Organizacja konkursu uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w Powiecie Obornickim. 
11. Komisja Konkursowa składa się   w wersji B1 z  wszystkich nauczycieli matematyki obecnymi podczas konkursu (jeśli 

będzie taka możliwość) lub tylko  z  koordynatorów  PKM. 
12. W skład komisji konkursowej w przypadku konkursu w wersji B2 lub B3  mogą wejść również koordynatorzy szkolni lub 

inni nauczyciele matematyki z powiatu Obornickiego, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w pracach komisji.  
13. W przypadku konkursu w wersji B2 i B3 komisja nie ponosi odpowiedzialności za problemy sprzętowe uczestnika 

konkursu, a nie odesłanie pracy w terminie podanym podczas konkursu  jest równoznaczne z dyskwalifikacją ucznia. 
14. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje doradca metodyczny pełniący funkcję  przewodniczącej PKM.  
15. Uczestnik konkursu, który uzyska największą liczbę punktów z etapu powiatowego wśród uczniów szkół podstawowych  

otrzyma tytuł Mistrza Matematyki Powiatu Obornickiego w kategorii : 
-Euklides dla uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej 
-Pitagoras dla uczniów klasy 6-7 szkoły podstawowej, 
-Tales dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Zostaną wyłonieni również wice Mistrzowie. 

16. Finalista, którzy na etapie powiatowym  uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia uzyskuje tytuł Laureata 
PKM w swojej kategorii. 

17. Zakres wiedzy i umiejętności: uczestnik powinien wykazać się pogłębioną wiedzą w zakresie znajomości podstawy 
programowej.    
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ETAP SZKOLNY 

1. etap szkolny 27 kwietnia 2021 (wtorek), czas pisania testu 60 minut, proponowany czas przeprowadzenia 
eliminacji w godzinach miedzy 8.00 a 10.00 (zadania zostaną przesłane szkołom, które zgłoszą chęć udziału)  
drogą e-mailową najpóźniej   do dnia 26 kwietnia do  godz. 8.30. Test  w formie  PDF. 

2. Wersja A1-wybrani uczniowie piszą test w domu-przy włączonych kamerach  i przesyłają nauczycielowi 
prowadzącemu, który je ocenia, w czasie nie dłuższym niż 5 minut od  zakończenia konkursu. 

3. Wersja A2-wybrani  uczniowie piszą test w szkole –  i nauczyciele prowadzący je oceniają. 

 
Uwaga: 

1. Decyzję ( wersja A1 czy A2) podejmuje dyrektor szkoły.  
2. Uczniowie z jednego poziomu powinni pisać test w tym samym czasie. 

 
 
 

 
ETAP POWIATOWY: 

 
1. Wersja B1- w przypadku możliwości przeprowadzenia konkursu w szkole z zachowaniem dyscypliny 

sanitarnej- konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 im UNICEF w Obornikach, ul. Obrzycka 
88 
 

2. Wersja B2- wyłonieni uczniowie piszą test w swojej szkole z zachowaniem dyscypliny sanitarnej – 
na platformie teams, przy włączonych kamerach.  
 

3. Wersja B3- wyłonieni uczniowie rozwiązują  zadania w domu, na platformie teams, przy włączonych 
kamerach. 
 
Uwaga:  
1. Na ok. 2 tygodnie przed terminem etapu powiatowego konkursu koordynatorzy gminni powiadomią 

państwa o formie przeprowadzenia konkursu.  

2. W przypadku wersji B2 lub B3 na tydzień przed konkursem zostaną stworzone na platformie teams 

grupy: Euklides, Pitagoras i Tales do których będą przypisani zakwalifikowani uczniowie. Podczas 

konkursu nadzór nad grupami obejmą koordynatorzy gminni oraz przewodnicząca konkursu. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów gminnych. 

Wykaz koordynatorów :                                                                                                                                                          
Gmina Oborniki -  Małgorzata Popa                        tel. 601 160 560                                                                              
Gmina Ryczywół - Marta Kasprowicz                      tel. 603 536 239                                                                        
Gmina Rogoźno -  Marta Skomurska                       tel. 608 751 413 

 
 

Adres do korespondencji:  
Dorota Misiorna, Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF,  Ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki,                                                               

tel. 660 875 525   dorota@oborniki.com.pl 
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Zał. 1 

    Oświadczenie prawnych opiekunów ucznia 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki: ………………………………………………...................................... 

ucznia  ...………………………………………………………………………………………………. w Powiatowym Konkursie 

Matematycznym organizowanym przez nauczycieli matematyki Powiatu Obornickiego.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację danych osobowych w celach związanych z konkursem, w tym na podanie informacji 

o uzyskaniu nagrody lub wyróżnienia wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka do publicznej wiadomości,  

 Oświadczam równocześnie, że  jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia konkursu w  wersji 

elektronicznej zapewnię synowi/córce warunki oraz dopilnuję aby praca została wykonana   samodzielnie, 

bez udziału osób trzecich. 

………………………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*Prosimy o czytelne wypełnienie formularza  

 


