
REGULAMIN 

IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK”  

 

CELE: 

● rozwijanie zainteresowań oraz wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie,  
● kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,  
● integracja dzieci z różnych środowisk,  

● promowanie uczniów zdolnych, 
● wspomaganie rozwoju umysłowego uczniów, 

● kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. 

 

ORGANIZATOR 

● Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi  w Sanoku 
● Komitet Organizacyjny w składzie: 

Mariola Brygidyn, Małgorzata Czaban, Anna Żółkiewicz 

 

PATRONAT: BURMISTRZ MIASTA SANOKA 

 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku ul. Rymanowska 17, (tel. 46 327 56) 

 

TERMIN  11 maja 2023r. godz.11.00 

 

Zawody składają się z dwóch konkursów: 

 

KONKURS INDYWIDUALNY  

Uczniowie indywidualnie rozwiązują zestaw zadań na poziomie danej kategorii wiekowej (45 minut). 

Wyniki ogłaszane są do trzech dni po konkursie. 

 

KONKURS DRUŻYNOWY  

Uczniowie rozwiązują zadania współpracując w grupie. 

W konkursie drużynowym uczniowie rozwiązują zadania typu „Uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc” 

(np.: rebusy, krzyżówki, puzzle, szacowanie, wykonywanie obliczeń „na czas”,  tangram itp.). 

 

Wyniki ogłaszane są w dniu konkursu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III szkół podstawowych.  

 Do konkursu drużynowego szkoła może zgłosić maksymalnie jedną drużynę trzyosobową składającą 

się z: ucznia klasy I, ucznia klasy II i ucznia klasy III wyłonionych podczas I etapu zawodów, 

którym będzie konkursu wewnątrzszkolny. 

  

 

UWAGA: Jeżeli w szkole jest więcej niż dwa oddziały tej samej klasy, szkoła może zgłosić 

dwóch zawodników z tej klasy TYLKO do konkursu indywidualnego. 

 

 

KONKURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES MATERIAŁU: 

 

klasy I 

 

✔ działania na liczbach, 



✔ rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych, 

✔ porównywanie różnicowe i ilorazowe, 

✔ obliczenia zegarowe. 

 

klasy II  

 

✔ działania na liczbach, 

✔ porównywanie różnicowe i ilorazowe,  

✔ kolejność wykonywania działań,  

✔ rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych, 

✔ rysowanie i obliczanie długości łamanej, 

✔ linie równoległe i prostopadłe, 

✔ obliczenia zegarowe. 

 

klasy III 

 

✔ działania na liczbach, 

✔ porównywanie różnicowe i ilorazowe,  

✔ kolejność wykonywania działań,  

✔ rozwiązywanie równań typu:       + 7 = 28, 

✔ obwody figur geometrycznych, 

✔ pojęcie ułamka ½ , ¼ , 1/
8 ,  

✔ symetria – figury symetryczne, 

✔ obliczenia zegarowe. 

 

 

We wszystkich kategoriach uczniowie powinni posiadać umiejętność rozwiązywania 

różnorodnych zadań tekstowych z uwzględnieniem wykorzystywania wiedzy w praktyce 

jak również zadań logicznych związanych z powyższym materiałem. 

 

NAGRODY 

 

IDYWIDUALNIE 

 
● Tytuł i medal „Małego Supermatematyka” – otrzymuje uczeń, który uzyskał 100%punktów,  
● za zajęcie miejsc I -III w klasyfikacji końcowej w każdej kategorii przyznane będą nagrody 

rzeczowe, 
● każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie. 

 

ZESPOŁOWO 

 
● za zajęcie miejsc I - III w klasyfikacji drużynowej szkół wręczone będą puchary i dyplomy,  
● dla każdej drużyny przewidziane są drobne nagrody rzeczowe. 

 

ZGŁOSZENIA: 

 

Zgłoszenie udziału (wg podanego wzoru) do zawodów proszę przesłać na adres e-mail:  

sekretariat@sp2sanok.pl (temat wiadomości: Mały Supermatematyk - ...nazwa szkoły…) lub 

pocztą na adres szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do  28 kwietnia 2023r.  

Listę uczestników można przesłać do 4 maja 2023r. Ewentualnej korekty proszę dokonać 

najpóźniej jeden dzień przed terminem turnieju tj. 10 maja 2023r.  

 

Adres szkoły: 

 

mailto:sekretariat@sp2sanok.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 

ul. Rymanowska 17 

38- 500 Sanok 

Tel. 13 46 32 756 

Ewentualne pytania i uwagi dotyczące turnieju należy kierować do p. Anny Żółkiewicz na adres 

anna.zolkiewicz@sp2sanok  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym. 

 
W sytuacjach wyjątkowych jeżeli podczas konkursu drużynowego, drużynę opuszcza jeden 
z zawodników to w konkurencjach, które związane są z przydziałem zadań dla poszczególnych 
zawodników zgodnie z poziomem klasy jaką reprezentują, ucznia klasy starszej może zastąpić 
uczeń klasy młodszej (drugoklasistę może zastąpić pierwszoklasista, trzecioklasistę może 
zastąpić pierwszoklasista lub drugoklasista –  rozwiązuje zadania z wyższego poziomu). 
Jeśli drużynę opuści pierwszoklasista to drużyna nie uczestniczy w konkurencjach, w których zadania 
są przydzielone dla poszczególnych zawodników zgodnie z poziomem klas. 
 

Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów swoich 
danych osobowych na potrzeby konkursu „Mały Supermatematyk”. Dotyczy to zarówno zgłaszających 
się uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych osobowych 
odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
uczestnikom Konkursu oraz nauczycielom - opiekunom zgłoszonych uczestników przysługuje prawo do 
wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych. 
 

 

 

ZAPRASZAMY DO STARTU! 

 

mailto:anna.zolkiewicz@sp2sanok


KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU  W  IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

„MAŁY SUPERMATEMATYK”  

 

 

Szkoła: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL:: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skład drużyny:  

l.p. NAZWISKO IMIĘ KLASA 

1.    I 

2.    II 

3.    III 

4.  Nauczyciel przygotowujący  

 

        

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział 

w IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK”  

 Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych 

............................................................................................................................... 

Ucznia Szkoły ........................................................................................, do celów 

związanych z Jego udziałem w IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH 

MATEMATYCZNYCH „MAŁY SUPERMATEMATYK”  organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 2022/2023. Zgoda dotyczy 

wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

 

............................................................................................................................. .. 
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje 

się na stronie organizatora sp2sanok.pl i akceptuję jego postanowienia. 

 

.......................................................................................................  
data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku 

 

 

Oświadczenie nauczyciela –opiekuna uczniów biorących udział w  

IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„MAŁY SUPERMATEMATYK”  

 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych(Dz. Ustaw z2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych 

 

...........................................................................................................  

do celów związanych z organizacją i udziałem w  

IX MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH  „MAŁY 

SUPERMATEMATYK” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 

im. Św. Kingi w Sanoku w roku szkolnym 2022/2023.  

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji 

dotyczących w/w konkursu. 

........................................................................................................... 
data i podpis nauczyciela 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, 

który znajduje się na stronie organizatora sp2sanok.pl i akceptuję jego 

postanowienia. 

...........................................................................................................  

data i podpis nauczyciela 
 


