
 
 

Regulamin  

XII Powiatowego Turnieju Matematycznego  

uczniów klas trzecich szkół podstawowych 
 
 

I    Organizacja Turnieju: 
 

Organizatorem Turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego   
przy współpracy z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – 
Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 
 

II    Cele Turnieju: 
 

 Turniej stwarza uczniom klas trzecich możliwość: 
 wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji 
matematycznej, 

 konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników 
uczęszczających do innych szkół. 
 

 Turniej przyczynia się do: 
 propagowania matematyki wśród uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, 

 motywowania uczniów zdolnych do samodzielnego poszerzania wiedzy  
i zdobywania         umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia,  

 wspierania uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji, 

 diagnozowania umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów 
matematycznych, 

 praktycznego wykorzystania wiedzy. 
 

III   Termin i miejsce Turnieju: 
 

 Turniej odbędzie się dnia 20 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00  w sali 110  
Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie. 
 

IV    Warunki uczestnictwa w Turnieju: 
 

 Każda szkoła w toku eliminacji wewnątrzszkolnych typuje spośród uczniów klas 
trzecich jedną osobę, która będzie reprezentowała szkołę. Powinien być to uczeń, który 
posiada największe umiejętności i zasób wiedzy matematycznej.  
 
 



 
 
 Zgłoszenie do Turnieju odbywa się poprzez złożenie w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 marca 2016 r. protokołu z eliminacji wewnątrzszkolnych w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 14 lub przesłanie pocztą e-mail na adres sp-14@wp.pl.  
W karcie zgłoszenia prosimy podać (drukowanymi literami)  pełne nazwisko i imię 
opiekuna oraz uczestnika. 
 

V    Zakres treściowy Turnieju: 
 

 Zadania Turnieju opracowano uwzględniając podstawę programową  klas I – III, 
biorąc pod uwagę fakt, iż uczestnicy to uczniowie posiadający najwyższy poziom 
umiejętności i wiadomości w zakresie wiedzy matematycznej. Zadania  dostosowano 
więc do poziomu uczniów bardzo zdolnych. 
 

VI    Przebieg Turnieju: 
 

 Turniej składa się z jednego etapu. Uczestnicy samodzielnie rozwiązują test 
składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Na rozwiązanie testu uczniowie mają  
60 minut. Po czasie, komisja sprawdza testy i wyłania trzech zwycięzców, którzy zostają 
laureatami Turnieju.  
 Laureaci otrzymują nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez organizatora. 
 

VII    Poprawa i ocena prac turniejowych: 
 

 Prace sprawdza komisja, której przewodniczącym będzie wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 14 ( matematyk) oraz dwóch nauczycieli wyłonionych w drodze 
losowania. Ustalenia komisji są ostateczne. W przypadku uzyskania takiej samej liczby 
punktów, następuje dogrywka.  
 

VIII    Postanowienia końcowe: 
   
 Podczas Turnieju utrwalany jest wizerunek uczestników w formie zdjęć, które są 
publikowane są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 14 i PCPPPiDN. 
 W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznej 
interpretacji regulaminu Turnieju. 
 Przyjmuje się, że uczestnicy, biorący udział w Turnieju zapoznali się  
z regulaminem i go akceptują.  
 
 
 

    Organizatorzy: 
         
    mgr Jadwiga Sobczyk – nauczyciel SP 14 
 

mgr Małgorzata Jabłońska – Szewców – nauczyciel SP14, 
doradca metodyczny 

 

 


