
„PIERWIASTEK PRZEZ PRZYPADKI” 

CZYLI MATEMATYCZNO-POLONISTYCZNE ZDERZENIA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA 

Międzyszkolny konkurs dla uczniów ostatnich klas siemianowickich szkół podstawowych 

Edycja I 

 

CELE KONKURSU: 

1. Rozbudzenie zainteresowania uczniów ostatnich klas szkół podstawowych językiem 

polskim i matematyką oraz uświadomienie im, jak wiele łączy te, z pozoru różne, 

dziedziny. 

2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia wiedzy i umiejętności poprzez współzawodnictwo                  

i zabawę. 

REGULAMIN: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie ostatnich klas szkół 

podstawowych działających na terenie Gminy Siemianowice Śląskie. 

2. W konkursie mogą brać udział zespoły dwuosobowe. Każda szkoła zainteresowana 

udziałem jej reprezentacji w konkursie może zgłosić maksymalnie cztery osoby, tj. dwa 

dwuosobowe zespoły. Dla każdego zespołu obowiązuje osobna karta zgłoszenia. 

3. Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej:  

a/ część pisemna trwa 40 minut i polega na rozwiązaniu zadań z obu dziedzin 

(matematyki i języka polskiego),  

b/ część ustna może trwać maksymalnie 60 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 

wylosowane pytania. 

4. Pisemne i ustne odpowiedzi zespołów ocenia komisja konkursowa powołana przez 

organizatorów konkursu. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu jego przeprowadzenia. 

6. Tytuł laureata konkursu może przypaść w udziale trzem zespołom, które uzyskają 

najwyższą liczbę punktów. 

7. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

 nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. 

w Internecie) wizerunku uczestnika, imienia, nazwiska, informacji o szkole, do 

której uczęszcza, w ramach promocji konkursu. 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 mgr Katarzyna Budziłek-Jurek, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 1                           

w Siemianowicach Śląskich 

 mgr Magdalena Hadryś-Sumień, nauczyciel języka polskiego i zajęć artystycznych                              

w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich 

 

 



GOSPODARZ KONKURSU: 

Gospodarzem I-ej edycji konkursu, tj. w roku szkolnym 2017/2018, będzie Zespół Szkół 

Sportowych w Siemianowicach Śląskich (ul. Mikołaja 3), a w ramach kolejnych corocznych edycji 

naprzemiennie: Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich i Szkoła Podstawowa  Nr 1 

im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich (ul. Niepodległości 47). 

TERMINY: 

1. Termin I-ej edycji konkursu: 20 lutego 2018 r. godzina 11.30 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia do konkursu: do 26 stycznia 2018 r. 

2. Wypełnione karty zgłoszenia (patrz: załączniki) należy przesłać na adres mailowy: 

hadrysm@zss-siemianowice.pl 

kbudjurek@poczta.onet.pl 

3. Wypełnione oświadczenia rodziców/opiekunów (patrz: załączniki) należy dostarczyć 

organizatorom w dniu konkursu. 

4. Telefony kontaktowe: 533656210 

                                           609170472 
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