
 

 

 

REGULAMIN III EDYCJI  

WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU MATEMATYCZO - GEOGRAFICZNEGO 

„Myślę, więc wiem” 

 „Świat jest matematyczny” – celem tegorocznej edycji konkursu jest propagowanie 

tego hasła. Zależy nam by uczniowie wykorzystywali matematykę do poznawania 

i opisywania, lepiej rozumieli jego bogactwo i różnorodność oraz rozwijali kompetencje 

kluczowe.  

I. Organizator konkursu: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. 

II. Adresaci konkursu: uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej. 

III. Cele konkursu: 

 Promowanie nauki matematyki i geografii. 

 Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień. 

 Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia. 

 Doskonalenie umiejętności stosowania zasad zdrowej rywalizacji.  

 Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.  

 Rozbudzenie w uczniach umiejętności współpracy w zespole. 

 Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

IV. Terminarz konkursu  

 Konkurs odbędzie się 13 marca 2020 r. w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej 

w Pyskowicach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 37. Godzina rozpoczęcia konkursu podana 

będzie w terminie do 10 marca 2020 r. , po zweryfikowaniu liczby zespołów. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursowym. 

 Zgłoszenia drużyn należy przesłać do 6 marca 2020 r. na adres  

e-mail:zsmkpyskowice@op.pl lub faksem (032)2332596 według wzoru załącznika nr 1 

Termin zgłoszenia: do 6 marca 2020r. 

Termin konkursu: 13 marca 

2020r. 
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(Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zsmk.edu.pl 

w zakładce: konkursy) 

 Wraz z załącznikiem nr 1 (Formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać Oświadczenie 

(według wzoru załącznika nr 2) podpisane przez rodziców dotyczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczniów – członków drużyn konkursowych.  

V. Przebieg konkursu 

Konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie indywidualnie 

rozwiązują testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z matematyki i geografii. 

W drugim etapie uczniowie rozwiązują zadania teoretyczne i praktyczne w drużynach. 

Zadaniem uczniów będzie wykorzystywanie wiedzy matematycznej, różnorodnych źródeł 

informacji, w tym TIK i umiejętności efektywnego porozumiewania się w grupie do 

rozwiązywania zadań.  

VI. Organizacja konkursu  

 Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła może 

zgłosić maksymalnie 2 trzyosobowe drużyny.   

 Liczba punktów zdobytych w pierwszym etapie decyduje o  miejscach zajętych 

indywidualnie, sumaryczna liczba punktów z obu etapów o miejscach zajętych przez 

drużyny. 

 Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, 

osoby biorące udział w konkursie akceptują tym samym regulamin konkursu. 

VII. Nagrody 

 Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli najwięcej punktów w teście 

indywidualnym oraz  zwycięska drużyna (punkty zdobyte w części drużynowej i sumy 

punktów z testów zdobyte przez członków drużyny) 

 Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.  

VIII. Dodatkowych informacji udziela:  
 Agnieszka Rupacz, a.rupacz@zsmk.edu.pl; tel. 32 233 25 96 wew. 22 
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IX. Zadania uczestnika konkursu 

1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny 

2. Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest 

do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

3. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca 

w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 

miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag 

i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta 

z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów 

komórkowych). 

4. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu 

konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje 

opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu. 

X. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

1. Opracowanie zasad kodowania prac 

2. Przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem  

3. Sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami 

opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana 

przez członka Komisji sprawdzającego pracę i przewodniczącego Komisji, 

4. Rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Szkolną Komisję 

Konkursową, 

5. Sporządzenie, w formie pisemnej i elektronicznej, protokołu.  

XI. Zakres wiedzy i umiejętności  

1. Mapa, jako źródło informacji geograficznej, elementy mapy, współrzędne 

geograficzne, skala mapy, obliczenia odległości i powierzchni na podstawie skali. 

2. Mapa fizyczna i administracyjna Polski. 

3. Walory turystyczne Polski. 

4. Określanie położenia geograficznego w układzie współrzędnych geograficznych. 

5. Obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej. 

6. Posługiwanie się skalą i podziałką liniową. 

7. Interpretowanie treści map, diagramów, wykresów, danych statystycznych rysunków. 

wykonywanie obliczeń na podstawie pozyskanych danych. 
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8. Obliczanie amplitudy temperatury, gęstości zaludnienia, przyrostu naturalnego, 

przyrostu rzeczywistego i salda migracji. 

9. Posługiwanie się obliczeniami procentowymi w sytuacjach praktycznych. 

10. Wykonywanie działań na liczbach wymiernych w tym potęgowanie i 

pierwiastkowanie. 

11. Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniu przy pomocy równań. 

12. Obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów w sytuacjach 

praktycznych. 

13. Przekształcanie i porównywanie jednostek objętości. 

14. Geometria na płaszczyźnie: skala podobieństwa, pola powierzchni i obwody figur 

płaskich. 

XII. Wykaz literatury 

 Podręczniki i ćwiczenia dla szkoły podstawowej 

 Atlasy szkolne i różnego rodzaju mapy dostępne na rynku, 

 Flis J., Szkolny słownik geograficzny WSiP (wyd. dowolne), 

 Mapa fizyczna Polski w skali 1: 2 500 000, mapa administracyjna Polski 

 

Organizatorzy  

 

 

 
 

 


