
Regulamin Regionalnego Konkursu 

„Mały Mistrz Matematyki” 

dla uczniów klas III  

edukacji wczesnoszkolnej  

 

I .     Informacje wstępne     

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III edukacji  

       wczesnoszkolnej, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w  

       zdobywaniu wiadomości i umiejętności edukacji matematycznej.  

     

II . Cele i założenia konkursu: 

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych 

2. Kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, 

abstrahowania i matematycznego analizowania zjawisk. 

3. Motywowanie uczniów do osiągania sukcesów i kształtowanie 

właściwych relacji wobec niepowodzeń 

4. Budowanie wysokiej samooceny. 

5. Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce wiadomości 

matematycznych. 

6. Nawiązywanie nowych kontaktów koleżeńskich poprzez udział  

      w konkursach międzyszkolnych. 

 

III .       Harmonogram zadań konkursowych 

              Eliminacje szkolne    

                Zgłoszenia zawierające 

                        Nazwę szkoły  wraz z adresem  

                        Nazwiska 4 uczestników i opiekuna (załączniki) 

                        przesłać do 12 marca 2018 r. pod  adres:   

                        Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 

                        im. Hansa Christiana Andersena  

                        ul. Batalionów Chłopskich 16 

                        26 – 600 Radom 

                       Tel. 48 331 16 53 

                       z dopiskiem: „Mały Mistrz Matematyki”  

                   lub sekretariat@psp2.radom.pl 

                                       I etap – 22  marca 2018r.   

                                       PSP nr 2 w Radomiu godz. 13.00                                                                                                                                                                                                

W tym etapie uczniowie rozwiązują zadania matematyczne otwarte i zamknięte. Na 

podstawie najwyższej ilości zdobytych punktów za rozwiązanie zadań uczestnicy 

konkursu zastają zakwalifikowani do finału konkursu. 

  

                                        II etap –  maj 2018r. 

                                        PSP nr 25 w Radomiu godz. 13. 00 
Uczniowie wykazują się umiejętnościami matematycznymi o podwyższonym  

stopniu trudności. 

O dokładnych terminach poszczególnych etapów szkoły będą poinformowane. 

          

Zasady pracy Jury 

Jurorami konkursu będą doradcy i współpracownicy RODON-u, 

 nauczyciele – organizatorzy. 

Nagrody   
Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:                                                                                             

 •  dyplomy dla uczestników i podziękowania dla opiekunów 

    za udział w każdym etapie konkursu; 

 •  nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

 

Wgląd do zadań konkursowych do 7 dni po ogłoszeniu wyników. 

Organizatorzy  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomiu.   

  Mariola Piechurska – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej 

  Dorota Banaszak –  nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej  

  Elżbieta Bińkowska –  nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu 

  Edyta Kszczotek – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej 

  Agnieszka Magiera – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej 

 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z RADOMSKIM 

OŚRODKIEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W RADOMIU 
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