
 

 

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny 

dla uczniów klas II-III szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Organizatorzy konkursu:  

 

• PODN Wodzisław Śl.  

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i 

Integracyjnymi w Marklowicach  

 

 

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 

28 marca 2022 roku o godzinie 9.00 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

im. ADAMA MICKIEWICZA 

W MARKLOWICACH 

(44-321 Marklowice ul. Wyzwolenia 160 tel.: 32/ 4550367) 

Zgłoszenia laureatów do dnia 23 marca 2022 roku 

 

 

REGULAMIN 

IX POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

w ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Zagadnienia ogólne  

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas II i III szkół podstawowych 

powiatu wodzisławskiego.  

2. Informacje o konkursie, w tym wyniki etapu powiatowego, będą publikowane na 

stronie internetowej PODN w Wodzisławiu Śl. oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Marklowicach  

3. Opiekę merytoryczną nad całością konkursu i organizacją etapu powiatowego 

przyjmuje Powiatowa Komisja Konkursowa.  

 



II. Cele konkursu:  

 

1. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.  

2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym.  

3. Wyzwalanie twórczej aktywności.  

4. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.  

5. Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, 

ukierunkowanej pracy z nimi.  

6. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy 

z młodymi pasjonatami.  

 

II. Organizacja konkursu:  

 

1. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 

składa się z następujących etapów:  

a) szkolny - organizuje go każda szkoła,  

b) gminny/miejski – organizuje gmina lub miasto 

c) powiatowy – organizowany jest przez: PODN Wodzisław Śl. oraz Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach  

ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice  

 

2. Laureaci 1. i 2. miejsca Powiatowego Konkursu Matematycznego zostaną 

zakwalifikowani do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, który organizowany 

jest przez :  

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. Broniewskiego 11 

44 –238 Czerwionka-Leszczyny 

Data konkursu: 11 maja 2022r.  godz. 9.00 

Etap I - szkolny:  

1. W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas II i III danej szkoły 

podstawowej.  

2. Eliminacje przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane 

przez dyrektorów szkół.  

3. Zadania przygotowuje nauczyciel powołany przez Szkolną Komisję Konkursową .  

 

Etap II – gminny/miejski 

1. Konkurs na etapie gminnym/miejskim przygotowują i przeprowadzają powołane przez 

gminę/miasto Komisje Konkursowe.  

2. Konkurs przebiega zgodnie z opracowanym regulaminem konkursu. 

3. Komisje konkursowe zgłaszają do konkursu powiatowego: 

gmina – laureata 1. Miejsca, 

miasto – laureatów 1. i 2. miejsca. 

 



Etap III - powiatowy:  

 

1. Do 23 marca 2022 roku  drogą e-mailową na adres sp1.marklowice@hotmail.com 

należy zgłosić uczestników do powiatowego konkursu matematycznego: laureaci 1. 

miejsca w konkursach gminnych oraz laureaci 1, 2 miejsca w konkursie miejskim. 

Karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i wysłać – załącznik nr 1. 

2. Po zgłoszeniu uczniów, zgłaszający powinien otrzymać potwierdzenie (e-mail 

zwrotny) przyjęcia zgłoszenia. Bez potwierdzenia zgłoszenia nie ma pewności czy 

uczniowie zostali zgłoszeni.  

3. W dniu konkursu do organizatora opiekun/nauczyciel dziecka dostarcza zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych podpisana przez jednego z rodziców. 

Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik nr 2. 

4. Konkurs przeprowadzany zostanie przez Powiatową Komisję Konkursową 28 marca 

2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach, o godz. 9.00. 

5. Uczestnicy mają ze sobą wyposażony piórnik.  

6. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora ani telefonu. 

7. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście przeznaczone będzie 60 min. 

8. Zakres konkursu obejmuje program nauczania klas I-III poszerzony o umiejętność 

rozwiązywania zadań i łamigłówek matematycznych typu KANGUR.  

9. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia, tj. od razu  

po zakończeniu konkursu. 

10. Laureaci dwóch pierwszych miejsc uzyskanych w IX Powiatowym Konkursie 

Matematycznym dla klas II-III zostaną zakwalifikowani do konkursu wojewódzkiego, 

który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach. 

11.  Zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu dokona organizator Konkursu Powiatowego 

-   Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach . 

12. Organizator zapewnia nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz dyplomy 

dla wszystkich uczestników.  

13. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu :  

− Anna Czop  

aczop@podn.wodzisław.pl 

− Wiesława Szlachta                                                                                       

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice,  tel.725997388 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

mailto:sp1.marklowice@hotmail.com


Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO VII POWIATOWEGO 

KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko ucznia oraz 

klasa 

Adres szkoły 

Telefon 

e-mail  

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

ucznia. 

1  

 

 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

 

………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 

 

przez PODN Wodzisław Śl. oraz 

Szkołę Podstawową nr 1  

im. Adama Mickiewicza w Marklowicach  

ul. Wyzwolenia 160 

 

 

organizatora konkursu 

IX Powiatowego Konkursu Matematycznego 2022 

dla uczniów klas II i III szkół podstawowych 

 

zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

Nr 101, poz.926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich 

danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi 

prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również 

prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć 

z konkursu na stronie internetowej  

 

PODN Wodzisław Śl.  

Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Adama Mickiewicza w Marklowicach  

ul. Wyzwolenia 160 

 

 

 

 

    ………………………………….. 

data i podpis rodzica 


