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Głogów 29.03.2018r. 
 

POWIATOWY TURNIEJ DRUŻYNOWY 
DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH 

„MATEMATYKA  MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…” 
 
 

Matematyczne rozgrywki piątoklasistów odbyły się dnia 28 marca br. w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Głogowie. Uczestniczyło w nich 15 szkół podstawowych  
z Głogowa, powiatu głogowskiego a nawet polkowickiego.  
Tradycyjnie 3-osobowe drużyny rywalizowały w rozwiązywaniu zadań  
w sześciu różnych konkurencjach: 

1. W banku 
2. W sklepie 
3. Na działce 
4. Na zakupach 
5. Na wycieczce 
6. W rozrywkach umysłowych.       

W tym turnieju kibice nie tylko wspierają swoje drużyny głośnym aplauzem czy 
„trzymaniem kciuków”, ale mogą zdobyć dodatkowe punkty. Wystarczy, że 
poprawnie i szybko  odpowiadali na pytania –zagadki matematyczne i logiczne 
przedstawione w wersji elektronicznej.  
Dodatkową atrakcją turnieju były łamigłówki matematyczne, zagadki logiczne, 
układanki oraz kadrony. 
Rywalizacja drużyn zakończyła się następującymi rezultatami: 
I   miejsce Szkoła Podstawowa Nr 10 w Głogowie 
II  miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie 
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 7 w Głogowie 
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 w Głogowie  
Najlepsze cztery drużyny oraz ich wierni kibice zostali nagrodzeni, zaś pozostałe 
drużyny  uhonorowano dyplomami.         
 W tym roku szkolnym uczniowie świetnie radzili sobie z wybraniem korzystnej 
dla klienta ceny roweru z oprzyrządowaniem spośród trzech różnych ofert 
sklepowych. W obliczeniach związanych z bankiem jedyną trudność sprawiło 
uczniom naliczenie odsetek.  Optymalizacje dotyczące zakupów za określoną 
kwotę  i obliczenie reszty dla kilku drużyn były problemem , gdyż należało 
zrobić to w pamięci. Rewelacyjnie  uczestnicy rozwiązali zagadkę logiczną,  
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w której pięciorgu sportowcom trzeba było przypisać uprawianą dyscyplinę 
sportową oraz ulubiony napój. 
Na koniec imprezy uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrazili swoje opinie na 
temat przeprowadzonego turnieju. Bardzo wiele pozytywnych opinii motywuje 
organizatorów do przygotowania kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym. Po 
konsultacjach z nauczycielami planujemy zaadresować drużynowy turniej dla 
uczniów klas szóstych, jednocześnie zmodyfikować nieco formułę oraz zamienić 
termin z wiosennego na jesienny. 
Podziękowania za opracowanie konkurencji, organizację i przeprowadzenie 
turnieju składam: Małgorzacie Korzeniewskiej ze Szkoły Podstawowej nr3, 
Wioletcie Kornackiej ze Szkoły Podstawowej nr10, Krystynie Mikołajczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr2,  Halinie Phongsavath ze Szkoły Podstawowej nr14, 
Jolancie Trzaniec ze Szkoły Podstawowej nr7, Jolancie Szymoniak ze Szkoły 
Podstawowej w Serbach. 
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