
   

 

 

 

 

 

IV GMINNY KONKURS  

MATEMATYCZNY „KRZEPKI UMYSŁ” – KIEŁPINO 2022                

dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Gminy Kartuzy 

 
  

REGULAMIN 

I. CEL GŁÓWNY: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród 

uczniów klas III szkół podstawowych  

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Umożliwienie uczniom klas III SP wykazania się bystrością, wszechstronnością 

umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych; 

2. Popularyzacja zainteresowań matematycznych; 

3. Rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości i umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych; 

4. Poszukiwanie i promowanie młodych talentów; 

5. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami 

rówieśników. 

 

III. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu 

Gminy Kartuzy, którzy posiadają bogaty zasób wiedzy i umiejętności 

matematycznych; 

2. Eliminacje są dwustopniowe: I – etap szkolny, II- etap gminny. 

3.  

 

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ELIMINACJI SZOLNYCH KONKURSU „KRZEPKI UMYSŁ” 

1. Szkoły przeprowadzają eliminacje wśród uczniów klas III na podstawie kart 

konkursowych przesłanych przez organizatora konkursu; 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową; 

3. Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa typuje 2 uczniów, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki do etapu gminnego Konkursu Matematycznego.                    

Kwestie sporne rozstrzyga szkolna komisja konkursowa. 



   

 

 

 

 

4. Eliminacje szkolne Konkursu Matematycznego dla klas III należy 

przeprowadzić w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Organizator konkursu prześle 

na adres mailowy szkoły karty konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi dzień 

przed konkursem;  

5. Protokół z przebiegu konkursu oraz listę uczestników, którzy zakwalifikowali 

się do etapu gminnego należy przesłać na adres Szkoły Podstawowej 

w Kiełpinie lub faxem do 29 kwietnia 2022 roku. 

 

VI. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSU „KRZEPKI UMYSŁ” 

1. Eliminacje gminnego Konkursu Matematycznego odbędą się 19 maja 2022 

roku o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej w Kiełpinie; 

2. Organizator konkursu przygotowuje zadania konkursowe; 

3. Komisję konkursową powołuje dyrektor szkoły, w której konkurs się odbywa. 

W skład komisji wchodzą nauczyciele obecni na konkursie. 

UWAGA! 

W sytuacji ogłoszenia nauki zdalnej postępowanie konkursowe może odbywać się                            

   z dostosowaniem do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

 

 

VII. NAGRODY 

1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową oraz dyplom laureata; 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnienia; 

3. Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnika gminnego konkursu 

matematycznego. 

 

VIII. UWAGI 

1. Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora; 

2. Zgłoszenie uczniów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, nagrywanie, 

filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, a powstały materiał będzie wyłączną 

własnością organizatora konkursu. 

3. W przypadku niedyspozycji uczestnika konkursu, może startować uczeń 

rezerwowy; 

4. Każdy uczestnik przyjeżdża na własny koszt; 

5. Kontakt: Anna Iwanowska Tel. 502 664 274 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

IX. ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI 

1. Zakres wiadomości matematycznych zgodny z podstawą programową dla 

edukacji wczesnoszkolnej; 

2. Rozwiązywanie zadań wielodziałaniowych o podwyższonym stopniu trudności; 

3. Zadania praktyczne dotyczące ważenia, mierzenia i obliczeń zegarowych. 

 

Adres do korespondencji: 

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie 

Ul. Szkolna 29 

83-307 Kiełpino 

„Konkurs Matematyczny” – Anna Iwanowska 

 

Protokół ( załącznik nr 1) należy przesłać pocztą lub faxem na nr 58 694 21 82                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Załącznik 1 

Pieczęć szkoły                                                                                                                   

 ..., dnia  

 

 

Protokół eliminacji Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas III 

„Krzepki umysł” 2022 rok 

 

 

Ogólna liczba uczestników eliminacji Szkolnego Konkursu „Krzepki umysł” - ……………… 

 

                                                                                                            Podpisy członków  

                                                                                                          Szkolnej Komisji: 

 

1. ………………..…….……... 

 

2. ................................ 

 

3. ………………..…………… 

 

 

………………………………………………….. 

Pieczęć, podpis Dyrektora Szkoły                                  

Lp.  Nazwisko i imię ucznia Szkoła 

1.   

2.   


