
Rumia, 19 stycznia 2023r.

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

1. ORGANIZATOR:

➢ Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi

➢ Patronat honorowy

❖ Starosta Powiatu Wejherowskiego
❖ Dyrektor Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi

2. ADRESAT KONKURSU:

➢ Uczniowie klas IV z województwa pomorskiego.

3. CELE KONKURSU:
➢ popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

➢ rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,

➢ pobudzanie twórczego myślenia,

➢ przygotowanie do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy
rozwiązywaniu problemów,

➢ rozpowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat ekologii

4. ZADANIA KONKURSU:
➢ stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania

posiadanego poziomu wiadomości  i umiejętności matematycznych,
➢ wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym

oraz ekologii.

5. ZAKRES MATERIAŁU:

➢ tematyka zadań konkursowych obejmuje program nauczania matematyki

dla poszczególnych klas,
➢ jeżeli zadanie będzie wykraczało poza program nauczania to szczegółowe

informacje i wyjaśnienia  będą podane w treści zadania.

6. ORGANIZACJA KONKURSU:
➢ Konkurs składa się z dwóch etapów:
❖ Etap szkolny – termin eliminacji: 28 lutego 2023 roku w macierzystych

szkołach.



❖ Etap powiatowy – 22 kwietnia 2023 r. (sobota) godz. 12:00 w
Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej w Rumi

➢ Przebieg I etapu:

❖ Zadania oraz protokół przebiegu konkursu zostaną przesłane szkołom, które
zgłosiły chęć udziału, e-mailem 27 lutego 2023 r. do  godz. 14.00. Jeśli do
tego czasu Szkolna Komisja Konkursowa nie otrzyma zadań, prosimy o
kontakt telefoniczny pod nr telefonu 58 671 13 92 lub e-mailem pod adresem:
ess.marianna.drozd@gmail.com

❖ Eliminacje konkursu na pierwszym etapie przeprowadza Szkolna Komisja
Konkursowa  powołana przez Dyrektora Szkoły 28 lutego 2023 r. Na tym
etapie uczniowie rozwiązują  test przesłany przez organizatora.

❖ Do drugiego etapu należy zakwalifikować 6 uczniów z najlepszymi wynikami
❖ Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych

eliminacji i przesyła go organizatorowi w terminie do  7 marca 2023 r. na
adres organizatora e- mailem.

➢ Przebieg II etapu:

❖ Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez

Dyrektora Szkoły  Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi -
22 kwietnia 2023 r. (sobota) godz. 12:00 w Podstawowej Ekologicznej
Szkole Społecznej w Rumi.

❖ Czas trwania konkursu- 90 minut.
❖ Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu tygodnia.

7. NAGRODY:
Uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci
pierwszych miejsc nagrody rzeczowe i książkowe.

8. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:

Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłosić do 31 stycznia 2023 r.
poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/e/FG1Q8Z9emL
Lista zgłoszonych szkół zostanie ogłoszona na stronie https://ess.rumia.pl
3 lutego 2023 r.

9 UWAGI KOŃCOWE:

➢ Uczniowie przystępujący do II etapu konkursu zobowiązani są
posiadać ważną legitymację  szkolną.

➢ Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy do
kreślenia.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTLMMTMqNGC0UjWoMDFLS0k0MTW1sDAwt0xNNLcyqLAwMzdKNDNIMzMwSzNONDT14ipILS5WKCrNzUwEADEjEgc&q=pess+rumia&oq=pess&aqs=chrome.2.69i57j0i433i512j46i175i199i512j0i512j0i131i433i512j69i65j69i60l2.6167j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://ess.rumia.pl/


➢ Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, z
jednoczesnym powiadomieniem  o zmianach wszystkich
zainteresowanych konkursem na stronie Internetowej

10. KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi
ul. Kujawska 8A
84-230 Rumia

tel.58 671 13 92
e- mail: ess.marianna.drozd@gmail.com

Starosta Powiatowy

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyTLMMTMqNGC0UjWoMDFLS0k0MTW1sDAwt0xNNLcyqLAwMzdKNDNIMzMwSzNONDT14ipILS5WKCrNzUwEADEjEgc&q=pess+rumia&oq=pess&aqs=chrome.2.69i57j0i433i512j46i175i199i512j0i512j0i131i433i512j69i65j69i60l2.6167j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

