REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ,,MatMistrz’’

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY ,,MαtMistrz’’
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Opracowanie programu i regulaminu konkursu: Teresa Kaczmarczyk i Małgorzata
Gwiazda – nauczycielki matematyki z Publicznego Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1,
07-437 Łyse.

REGULAMIN
Cele konkursu:
1. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego
działania uczniów.
2. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
3. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie
pracy z uczniem zdolnym.
4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
5. Dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

Organizacja konkursu:
1. W konkursie matematycznym ,, MαtMistrz ’’ udział biorą uczniowie gimnazjów z
Gminy Łyse.
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
I etap szkolny - zadania konkursowe przesyłają organizatorzy konkursu do
wszystkich szkół. Prace sprawdzane są przez Szkolną Komisję Konkursową
powołaną przez Dyrektora.
II etap gminny – zadania konkursowe opracowują nauczyciele matematyki z
zaproszonych do konkursu gimnazjów. Prace sprawdzane są przez Gminną Komisję
Konkursową składającą się z nauczycieli, którzy nadeślą zgłoszenia uczniów do
konkursu powoływaną przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łysych.
3. Terminy:
I etap (szkolny) – 11.12.2017r. (poniedziałek) godz. 12:30.
Czas trwania – 90 minut.
II etap (gminny) - 20.02.2018r. (wtorek) godz. 10:00.
Czas trwania – 90 minut.
Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1.
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4. Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie szkolnym uzyskali
minimum 85% punktów możliwych do zdobycia ( lub z największą ilością
zdobytych punktów ).
5. Do dnia 15.02.2018r. należy przesłać wykaz uczniów zakwalifikowanych do
etapu na adres organizatora (e-mail: teresak65@wp.pl ) według wzoru:

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko ucznia

II

Imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego

1. …………………….…………

1. …………………………....

2. …………………………….…

2. ……………………………

3. ………………………………

3. ……………………………

Imię i nazwisko
nauczyciela do udziału
w pracach Gminnej
Komisji Konkursowej

6. Do Gminnej Komisji Konkursu ,,MαtMistrz’’ serdecznie zapraszamy jednego
nauczyciela z każdej zgłoszonej szkoły.
7. Uczestnicy konkursu muszą być wyposażeni w przybory do pisania i kreślenia.
8. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20.02.2018r. o
godz. 13:30 w Publicznym Gimnazjum w Łysych.

I etap Konkursu MαtMistrz – zakres wymagań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Procenty.
Figury geometryczne, w tym koła, okręgi i wielokąty foremne.
Kąty w kole.
Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia.
Równania, nierówności, układy równań bez wartości bezwzględnej (zadania
tekstowe).
Proporcjonalność.
Symetrie.
Potęgi i pierwiastki.
Twierdzenie Pitagorasa.
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II etap Konkursu MαtMistrz – zakres wymagań:
1. Wymagania z I-ego etapu.
2. Równania, nierówności z wartością bezwzględną.
3. Funkcje.
4. Figury podobne, twierdzenie Talesa.
5. Wielościany.

Zasady obowiązujące uczestników konkursu:
1. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów i używać korektora.
2. Uczniowie, którzy ukończą pracę przed czasem oddają ją członkom komisji i
opuszczają salę.
3. Po zakończonym konkursie prace uczniów są sprawdzane przez Komisję według
przyjętych kryteriów (nauczyciel nie może sprawdzać prac uczniów ze swojej
szkoły).
4. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy w drugim etapie uzyskali minimum
85% możliwych do zdobycia punktów.
5. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z uczestników wymaganej ilości
punktów Komisja Konkursowa może zmienić zasady przyznawania nagród.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:
Nauczyciel matematyki – Teresa Kaczmarczyk
Nauczyciel matematyki – Małgorzata Gwiazda
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łysych – Mariusz Bacławski
Kontakt: tel. 508633014
518406074
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