
REGULAMIN
I POWIATOWEGO

KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
DLA KLAS SZÓSTYCH

„SOWA” 
I. Konkurs  skierowany  jest  dla  uczniów  klas  szóstych  szkół  podstawowych  powiatu

brzozowskiego, którzy wykazują zainteresowanie matematyką.
II. Organizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego „SOWA” jest Szkoła Podstawowa

Nr 1 w Brzozowie.
III. Zadania  konkursowe  mają  charakter  otwarty.  Merytorycznie  konkurs  obejmuje  wiedzę

i umiejętności  zawarte  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  z matematyki
w szkole podstawowej.

IV. Celem konkursu jest:
 rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
 popularyzowanie matematyki;
 wykrywanie uzdolnień matematycznych uczniów szkół podstawowych;
 dostarczenie uczniom satysfakcji i radości z sukcesu;
 promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół.

V. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
VI. Organizacja konkursu:

 Do konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie jednego ucznia z każdego oddziału
klasy  szóstej  (proporcjonalnie  do ilości  oddziałów  klas  szóstych  –  np.  gdy  w szkole
są trzy  oddziały  klas  szóstych,  to  szkoła  może  zgłosić  maksymalnie  trzech  uczniów;
nie muszą oni być z różnych klas).

 Eliminacji do konkursu każda szkoła dokonuje we własnym zakresie i według własnych
kryteriów.

 Zgłoszenia  do  konkursu  należy  przesłać  pocztą  tradycyjną  pod  adres:  Szkoła
Podstawowa  Nr  1  w Brzozowie,  ul. Parkowa  5,  36  –  200  Brzozów z  dopiskiem
„I Powiatowy  Konkurs  Matematyczny  SOWA”  lub  na  adres  e  -  mail:
spbrzozow@poczta.onet.pl do dnia 28 lutego 2017 roku.



 Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora
szkoły, informację o ilości  oddziałów klas szóstych,  imię/imiona i  nazwisko/nazwiska
zgłoszonego/zgłoszonych  ucznia/uczniów,  imię/imiona  i nazwisko/nazwiska
nauczyciela/nauczycieli  przygotowującego/przygotowujących  danego  ucznia/uczniów
do konkursu.

 Wszelkie  pytania  dotyczące  konkursu  prosimy  kierować  na  wyżej  podane  adresy
lub telefonicznie: (13) 43 419 37.

 Koszty dojazdu do szkoły, w której ma być przeprowadzony konkurs, zapewnia szkoła
delegująca uczniów i nauczycieli.

VII. Przebieg konkursu:
 Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie w dniu 27 kwietnia 2017

roku (czwartek) o godz. 1000.
 Rejestracja uczestników od godziny 900.
 Konkurs  zostanie  przeprowadzony  przez  Powiatową  Komisję  Konkursową  złożoną

z nauczycieli  matematyki  powiatu  brzozowskiego,  którzy  przybędą  z  uczniami
na konkurs.

 Zestaw  konkursowy  będzie  porządkował  6  zadań  otwartych  o  różnym  stopniu
trudności.

 Punktacja za poszczególne zadania będzie podana w arkuszu konkursowym.
 Zasady punktowania zadań będą zawarte w kluczu odpowiedzi.
 Czas na rozwiązanie zadań będzie wynosił 60 minut.
 Uczniowie podczas konkursu nie mogą używać korektorów, kalkulatorów i telefonów

komórkowych.
 Uczniowie  powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną, przybory geometryczne

i piśmiennicze.
 W dniu konkursu w/w Komisja Konkursowa będzie oceniać prace uczniów oraz ustali

listę laureatów.
 Nagrodzeni  zostaną  uczniowie,  którzy  zdobędą  I,  II  i  III  miejsce  w  konkursie.

Nie przewiduje się wyróżnień.
 W przypadku, gdy ustalenie listy laureatów nie będzie możliwe ze względu na uzyskanie

przez kilku uczestników jednakowej ilości punktów, odbędzie się dogrywka.
VIII. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.


