
Regulamin Szkolnego e-konkursu Matematycznego „Matematyka fajna jest 😊” dla klas 

I – VIII 

  

1. Organizator Konkursu  

a) Organizatorem Szkolnego e-konkursu Matematycznego „Matematyka fajna jest 😊” dla klas 

I – VIII jest Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie.  

 

2. Termin Konkursu  

a) Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek)  

b) Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji 

internetowej, tzn. w dniu konkursu zostaną udostępnione za pośrednictwem Librusa (zadanie 

domowe) link do testu konkursowego który trzeba będzie skopiować i wkleić do przeglądarki 

internetowej, następnie rozwiązać test. 

 

3. Cele Konkursu  

Głównym celem Konkursu jest:  

a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia 

się i rozwijania umiejętności matematycznych.  

b) Motywowanie uczniów do nauki matematyki.  

c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania materiału z matematyki.  

d) Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

e) Podniesienie samooceny uczniów.  

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie  

a) W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń PSP we Wrociszewie.  

b) Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie, w dniu konkursu pobierają link do testu 

konkursowego który znajdować się będzie w Zadaniach Domowych w Librusie. 

b) Liczba uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.  

c) Wyniki konkursu oraz wszelkie inne informacje dotyczące konkursu będą podane za 

pośrednictwem Librusa oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

5. Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału  

a) Konkurs posiada formę zadań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru sprawdzających 

stopień opanowania materiału przewidzianego programem nauczania odpowiednio w klasach 

1 – 8 szkoły podstawowej.  



6. Przebieg konkursu.  

a) Konkurs składa się z jednego etapu.  

b) Konkurs trwa 90 minut.  

c) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, 

przyznaje się miejsca ex aequo.  

 

7. Nagrody  

a) e-dyplomy dla wszystkich uczestników  

 

8. Postanowienia końcowe  

a) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i 

opisane w nim warunki uczestnictwa.  

b) Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

c) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

d) Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie 

zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na 

stronie internetowej szkoły.  

 


