
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

o tytuł “MISTRZA MATEMATYKI” 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV –VIII, 

z podziałem na kl. 4-6 i 7-8.  
 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

I Etap 

• Konkurs odbywa się w formie elektronicznej.  

Na stronie internetowej szkoły www.sp14ns.pl co tydzień będzie 

umieszczony link z zestawem zadań w zakładce Dla 

uczniów/Konkursy/konkurs matematyczny Uczniowie co tydzień 

otrzymują zestaw 5 zadań. 

• Za każdy zestaw uczeń może otrzymują 10 pkt. 

1 zad. -  za 1  pkt. 

2 zad. -  za 2  pkt 

3 zad. -  za 2  pkt 

4 zad. -  za 2  pkt 

5 zad. -  za 3  pkt 

Zadania są w formie testowej. Po rozwiązaniu uczeń otrzyma odpowiedź 

o ilości zdobytych punktów.  

• Za wszystkie zestawy uczeń może uzyskać 50 pkt. 

II Etap 

• II etap odbędzie się w szkole, gdzie uczniowie będą rozwiązywać test  

(w formie elektronicznej) zawierający 11 zadań za które mogą uzyskać 

25 pkt. 

4 zad. - za 1 pkt 

3 zad. - za 2 pkt 

2 zad. - za 3 pkt 

1 zad. - za 4 pkt 

1 zad. - za 5 pkt 



 

• Aby przystąpić do II etapu należy rozwiązać co najmniej 2 zestawy zadań. 

2. W całym konkursie uczeń może uzyskać 75 pkt. 

 (I etap 50 pkt. + II etap 25 pkt.) 

3. Każdy uczestnik otrzyma KOD, aby mógł sprawdzić swoje wyniki 

poszczególnych etapów, które będą umieszczone na stronie szkoły w zakładce 

Konkurs matematyczny. 

4. Za udział w konkursie uczniowie otrzymują ocenę cząstkową bardzo dobrą lub 

celującą z matematyki w zależności od ilości zdobytych punktów, uwagę 

pozytywną za udział w konkursie oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca i 

statuetkę MISTRZA MATYEMATYKI”. 

 

TERMINARZ 

I etap 

Zestaw 
Daty umieszczenia na stronie 
internetowej szkoły zakładka 
Konkurs matematyczny 

Zestaw I  6 kwiecień 2022r. (środa) 
Zestaw II 13 kwiecień 2022r. (środa) 
Zestaw III 20 kwiecień 2022r. (środa) 
Zestaw IV 27 kwiecień 2022r. (środa) 
Zestaw V 4 maj 2022r. (środa) 

  

II etap 

11 maj 2022r. (środa)  

 

 


