
Regulamin I Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego    

„ Jeden z dziesięciu” dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

polkowickiego 

1. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej 

 ujawnienie talentów z zakresu matematyki i przyrody 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z 

przedmiotów ścisłych  

 stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności 

matematyczno-przyrodniczych poza macierzystą szkołą 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 

2. Organizatorzy: 

 organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w 

Trzebnicach przy honorowym patronacie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

 do konkursu może przystąpić trzech uczniów klasy VI lub IV i V(jeżeli nauczyciel uzna to za 

zasadne) ze szkół podstawowych powiatu polkowickiego 

 ze względów organizacyjnych ogranicza się ilość uczestniczących szkół maksymalnie do 12, 

decydować będzie kolejność  pisemnego zgłoszenia. 

 

4. Organizacja konkursu: 

SPRAWY OGÓLNE 

 udział szkoły  w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczniów  

 nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w skład której 

wejdzie trzech losowo wybranych nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie 

 organizatorzy konkursu zapewniają nagrody ufundowane przez Powiatowy Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

 laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe, a nauczyciele prowadzący- listy 

gratulacyjne podczas uroczystej Gali Laureatów konkursów powiatowych 

 

SPRAWY SZCZEGÓŁOWE 

 konkurs będzie przebiegał w trzech etapach 

 stanowiska zajmowane przez uczniów rozdzielane będą drogą losowania 

 każdy zawodnik zaczyna grę z 3 szansami, które są oznaczone przez 3 balony, na 

stanowisku gracza 

 prowadzący zadaje pytania, na które należy odpowiedzieć w ciągu 5 sekund, liczy się 

pierwsza odpowiedź 

 błędna  odpowiedź lub jej brak powoduje utratę jednej szans 



ETAP PIERWSZY 

 prowadzący zadaje kolejno pytania uczniom w dwóch kolejkach 

 po stracie 2 szans zawodnik odpada z gry 

ETAP DRUGI 

 do etapu II przechodzą ci uczniowie, którzy zachowali 3 lub 2 szanse 

 przed rozpoczęciem II etapu konkursu wszyscy zawodnicy stoją 

 zadawanie pytań  prowadzący rozpoczyna od zawodnika na stanowisku nr 1 

 jeżeli udzieli on poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego 

 jeżeli zawodnik z nr 1 nie udzieli dobrej odpowiedzi, prowadzący pyta zawodnika                      

na kolejnym stanowisku, aż do skutku 

 jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej 

 jeżeli zawodnik odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania 

 każdy zawodnik, który udzieli odpowiedzi (dobrej lub złej) siada na swoje miejsce, w danej 

kolejce pytań 

 wyznaczać do odpowiedzi można uczestników, którzy jeszcze stoją, chodzi o to , aby każdy 

był pytany mniej więcej równą ilość razy i w ten sposób mógł wykazać się wiedzą 

 w ten sposób gra się tak długo, aż pozostanie w grze siedmiu zawodników, podczas gdy 

pozostali utracili swoje szanse. 

 

ETAP TRZECI 

 zachowane szanse to punkty, które zapisuje się na konto finalistów , po 10 za każdą 

zachowaną szansę, przed rozpoczęciem III etapu 

 w etapie III liczba zadanych pytań jest ograniczona do 70 

 każdy zawodnik dostaje 3 nowe szanse 

 przed rozpoczęciem III etapu konkursu wszyscy zawodnicy stoją 

 za każdą dobrą odpowiedź zawodnik otrzymuje 10 punktów 

 punkty zapisywane są na tablicy 

 do pierwszych pytań zawodnicy mogą się zgłaszać(jeśli nikt się nie zgłosi do odpowiedzi, to 

nikt nie traci szansy), do momentu, gdy jeden z uczniów udzieli trzech poprawnych 

odpowiedzi i zdobędzie 30 punktów 

 uczeń wtedy wyznacza kolejnego pytanego  

 każdy zawodnik, który udzieli odpowiedzi (dobrej lub złej) siada na swoje miejsce w danej 

kolejce pytań 

 wyznaczać do odpowiedzi można uczestników, którzy jeszcze stoją, chodzi o to , aby każdy 

był pytany mniej więcej równą ilość razy i w ten sposób mógł wykazać się wiedzą 

 pytania zadawane są tak długo, aż sześciu zawodników utracą wszystkie swoje szanse lub 

skończą się pytania 

 jeżeli w grze zostaje jeden gracz, pyta się go tak długo, aż straci ostatnią szansę lub skończą 

się pytania 

 jeżeli skończą się pytania, każdemu zawodnikowi, który jest jeszcze w grze, za każdą 

zachowaną szansę dolicza się 10 punktów 

 zwycięzcą zostaje zawodnik, który zachowa co najmniej jedną szansę, podczas gdy inni je już 

utracili lub jeżeli zostanie dwóch lub więcej uczestników, a skończą się pytania, każdemu z 



nich za każdą zachowaną szansę dolicza się 10 punktów i wygrywa ten kto zgromadził 

największą ilość punktów. 

5. Termin i miejsce: 

 konkurs odbędzie się  17  maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta 

w Trzebnicach w sali gimnastycznej(sala nr 5)o godzinie 930 

 

6. Warunki uczestnictwa i pozostałe sprawy: 

 pisemne zgłoszenia najpóźniej do 13  maja 2015 r. na adres organizatora konkursu 

 Sprawy nie uwzględnione w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatorów, 

a w dniu konkursu  przez Komisję Konkursową. 

 

Przykładowe pytania konkursowe: 

1) Wielokąt o najmniejszej liczbie boków. 

2) Kąt, którego miara jest większa od 1800 i mniejsza od 3600.. 

3) Pierwsza litera alfabetu greckiego. 

4) Składa się z odcinków. 

5) Czy romb jest kwadratem? 

6) Ile wynosi obwód kwadratu o boku 5 cm? 

7) Najmniejsza liczba pierwsza. 

8) Jaką liczbą jest iloczyn dwóch liczb ujemnych? 

9) Czy najmniejszy park narodowy w Polsce to Ojcowski Park Narodowy?  

10) Jak nazywa się nauka zajmująca się ptakami?  

11) Jakie cechy ułatwiają rybom życie w wodzie?  

12) Jak nazywa się przyrząd do mierzenia ciśnienia atmosferycznego?  

13) Czy planety sąsiadujące z Ziemią to Mars i Wenus?  

14) Czy południki mają taką samą długość?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgłoszenie udziału w Powiatowym Konkursie Matematyczno- 

Przyrodniczym „Jeden z dziesięciu”  

dla uczniów szkół podstawowych z powiatu polkowickiego 

odbywającego się w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Trzebnicach 

 

 

 

1. Nazwa i adres szkoły: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Lista uczestników: 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa Imię i nazwisko nauczyciela 
przygotowującego ucznia do konkursu 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 

 

Podpis nauczyciela 


