
REGULAMIN KONKURSU ,,MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA” 

1. Konkurs matematyczny ,,MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA” skierowany jest do uczniów 
klas IV – VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 
 

2. W konkursie będą sprawdzane następujące umiejętności: 
 

- logiczne myślenie, 
- zdolność zapamiętywania, 
- spostrzegawczość. 

 3.   Konkurs będzie obejmował następujący zakres materiału: 

        - równania z zapałkami, 
        - wstawianie znaków działań/nawiasów w działaniach tak, aby otrzymać podany wynik, 

        - zadania sprawdzające umiejętność zapamiętywania, 

        - zadania z lukami, 

        - zadania geometryczne, 

        - zadania wymagające logicznego myślenia. 
 

 4.    Konkurs jest jednoetapowy.  
 

 5.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 
      
        kategoria I - uczniowie klas IV – VI, 
 

        kategoria II - uczniowie klas VII – VIII. 
 

 6.    Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 
 

       7.    Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele matematyki do 18.05.2021 roku 
              wraz z pisemną zgodą rodziców / prawnych opiekunów na udział ich dziecka w konkursie  
              i na zamieszczenie wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły. 
 

8.    Konkurs odbędzie się 01.06.2021 roku o godzinie 8.00 w budynku szkoły.            
        Czas trwania konkursu - 90 minut (80 minut - praca z testem konkursowym,  
        10 minut - część organizacyjna).  
 

 9.   Każdy uczeń, który zdobędzie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania, otrzyma 
        pochwałę. 
        Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz za wyróżnienie uczniowie 
        otrzymają nagrody rzeczowe oraz cząstkowe celujące oceny z matematyki 
        pod warunkiem, że uczestnicy zdobędą minimum 70% punktów możliwych  
        do uzyskania. 
        Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz za wyróżnienie uczniowie 
        otrzymają dyplomy i cząstkowe celujące oceny z matematyki, jeżeli zdobędą od 50%  
        do 69% punktów możliwych do uzyskania. 
        Jeżeli w konkursie wszyscy uczestnicy uzyskają poniżej 50% punktów możliwych 
        do uzyskania, komisja nie wyłoni zwycięzców i nie nagrodzi uczniów. 
 

     10.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 16.06.2021 roku. Wyniki konkursu będą podane 
        na stronie internetowej szkoły.   
                                                                                                                                                                                                                                                         

 



 

 

Węgrów, ………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                           (data) 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na udział w konkursie 

,,MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie ,,MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA” 

w dniu 01.06.2021r. oraz zamieszczenie jego wizerunku na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......                               
                                                           (imię i nazwisko dziecka, klasa) 
 

 

 …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                          (czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


