Bielsko – Biała, 08. 01. 2018 r.

XVII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY

„MAŁY PITAGORAS”
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej i organizatorzy:
Alicja Bogacka, Joanna Brzezińska i Anna Kiedroń zapraszają uczniów klas trzecich
szkół podstawowych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w matematycznym
turnieju szkół, który odbędzie się 17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 28,
im. gen. Józefa Kustronia, ul. Wyzwolenia 343.

CELE IMPREZY:
 Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.


Rozbudzenie zainteresowania matematyką oraz umiejętność wykorzystania jej do
rozwiązywania zadań i problemów pojawiających się w codziennych sytuacjach
życiowych.



Zachęcenie do zabawy liczbami.



Rozwijanie zdolności poznawczych i myślenia abstrakcyjnego.



Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej
i zespołowej. Ćwiczenie umiejętności współdziałania w grupie.



Umożliwienie uczniom reprezentowania szkoły w konkursie międzyszkolnym.



Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

Serdecznie zapraszamy i życzymy sukcesów.

REGULAMIN XVII MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU
MATEMATYCZNEGO DLA KLAS TRZECICH
„MAŁY PITAGORAS”
1. Organizatorem konkursu jest:
Szkoła Podstawowa nr 28, im. gen. Józefa Kustronia
w Bielsku – Białej, ul. Wyzwolenia 343.
tel./fax: 033 816-65-27,
e-mail: sp28bb@poczta.onet.pl
2. Konkurs ma charakter turnieju. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich bielskich szkół
podstawowych. O kwalifikacji do konkursu decydują zgłoszenia, które należy przesłać do
organizatorów do 31 marca 2018 r. (poczta, faks lub e-mail szkoły).
3. W turnieju uczestniczą dwuosobowe drużyny uczniów klas trzecich (po jednej drużynie ze
szkoły). Imienne zgłoszenia tych drużyn należy przesłać formularzem zgłoszeniowym
w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2018r. (na stronie www.sp28bielsko.pl
otwieramy zakładkę w szkole, następnie konkursy, wybieramy Mały Pitagoras i wypełniamy
Formularz zgłoszenia imiennego).
4. Turniej szkół odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek), o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej
nr 28 w Bielsku – Białej.
5. Wszystkie zadania turniejowe oceniane będą przez 5 – osobową komisję, w skład której wejdą:
przedstawiciel organizatorów oraz losowo wybrani opiekunowie drużyn.
6. Wszystkie drużyny rozwiązują zadania pisemnie. Komisja przyznaje od 0 do 3 pkt. za każde
zadanie losowane, natomiast za krzyżówkę i puzzle komisja przyznaje po 0,5 pkt. za każde
dobrze wykonane działanie bezpośrednio po oddaniu kartki z rozwiązaniem. Punkty zostają
umieszczone na tablicy wyników.
7. Zwycięskie drużyny (I – III miejsce) otrzymają puchar i dyplom dla szkoły, natomiast
zawodnicy tych drużyn medale oraz nagrody rzeczowe. Następne dwie drużyny otrzymają
dyplomy – wyróżnienia dla szkół a zawodnicy nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy za udział.
8. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/prawnych
opiekunów na wykorzystanie wizerunku dziecka.
9. Program turnieju obejmuje:

tabliczkę mnożenia,

kolejność wykonywania działań,

algorytm dodawania i odejmowania sposobem pisemnym,

liczby rzymskie,

magiczny kwadrat,

sudoku,

zadania praktyczne (jednostki miary, wagi, czasu, pieniędzy),

krzyżówkę, puzzle.
Organizatorzy konkursu:
Alicja Bogacka,
Joanna Brzezińska,
Anna Kiedroń

KARTA ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Szkoła Podstawowa ...................... ..................... zgłasza swój udział
w XVII MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU MATEMATYCZNYM
„MAŁY PITAGORAS” dla uczniów klas trzecich szkół
podstawowych.
................................................................
podpis osoby zgłaszającej (telefon kontaktowy)

