
Lędziny, dnia 21.10.2019 r. 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

DYREKTORZY SZKÓŁ 

 

Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

im. Karola Miarki w Lędzinach zapraszają do udziału w 

 

XVI Powiatowym Turnieju Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej 

dla klas siódmych szkół podstawowych 

 

będącym kontynuacją i jednocześnie nową formułą: 

 

Powiatowego Turnieju Wiedzy Matematyczno-Ekonomicznej 

dla klas drugich gimnazjów 

 

który odbędzie się 9 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w budynku szkoły 

 przy ul. Pokoju 29 (dawne Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka) 

 

 W załączniku przesyłamy regulamin konkursu. 

 

 

 Organizatorzy konkursu:  

 nauczyciele matematyki  

 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach 

 /osoba do kontaktu: Jolanta Chrostek/ tel. 515 149 703 

 

 

 

 



REGULAMIN 

XVI POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY MATEMATYCZNO-EKONOMICZNEJ 

 

1.Organizator konkursu: 

 Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki  

w Lędzinach. 

     

2. Cele konkursu: 

 Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu 

praktyki życia codziennego. 

 Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji z druków, tabel, wykresów. 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się obliczeniami procentowymi. 

 Wyrobienie umiejętności wykorzystania intuicji matematycznej w życiu codziennym. 

 Zacieśnianie współpracy między szkołami Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 Zespół 2 osobowy składający się z uczniów klas siódmych reprezentujący daną szkołę podstawową. 

 

4. Termin konkursu: 

 9 grudzień 2019 roku o godzinie 10.00, w budynku przy ul. Pokoju 29 

 

5. Czas trwania konkursu: 

 Ok. 3 godzin. 

 

6. Zasady konkursu:  

 Konkurs polegał będzie na rozwiązywaniu problemów matematycznych powiązanych z różnymi aspektami 

życia codziennego. 

 Czas pracy nad kolejnymi zadaniami będzie ograniczony. 

 Zadania będą różnie punktowane (od 1 do 10 punktów), w zależności od stopnia trudności. 

 Zadania sprawdzane i oceniane będą na bieżąco w trakcie trwania konkursu przez jury złożone z nauczycieli 

- opiekunów z poszczególnych szkół. W związku z powyższym prosimy, aby opiekunami drużyn byli 

matematycy. 

 

7. Warunki uczestnictwa: 

 2 – osobowe drużyny należy zgłosić do 26 listopada 2019 r. wysyłając kartę zgłoszenia  

(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą elektroniczną na adres: spoi1@ledziny.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w 

Lędzinach budynek przy ul. Pokoju 29 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika 

(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)  

 Zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorom konkursu w/w zgody w dniu 

konkursu tj. 09.12.2019 r. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele matematyki: p. M. Stolarczyk, p. M. Stolarz.


