
Szkolny konkurs matematyczny dla klas IV i V 
„LICZĘ NA SZEŚĆ” 

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z MATEMATYKI „LICZĘ NA SZEŚĆ” 

 
W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie z klas 4 i 5. Zestawy zadań obejmują 
materiał nie wykraczający poza materiał realizowany na lekcjach matematyki.  
 
I. Nazwa konkursu  
Konkurs przedmiotowy z matematyki „Liczę na sześć”  

 
II. Uczestnicy konkursu  
Uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie 
Wielkopolskim.  

 
III. Cele konkursu:  
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania matematyką.  
2. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej i zainteresowanej 
matematyką.  
3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych.  
4. Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.  
5. Stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów formami pracy 
pozalekcyjnej.  
6. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy obejmującej 
treści podstawy programowej z matematyki.  

 
IV. Organizacja i przebieg konkursu:  

• Konkurs organizowany jest w marcu w ramach obchodów Święta Matematyki 

• Konkurs odbędzie się 16 marca 2021r o godz. 14:00 

• Zadania ustala Komisji Konkursowej w skład której wchodzą nauczycieli matematyki 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

• Uczniowie rozwiązują od 40 - 50 krótkich zadań w zakresie działań na liczbach 
naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem kolejności wykonywania działań. 

• Wygrywa uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w swojej kategorii klasowej. 
• Z uwagi na panującą pandemię Konkurs odbędzie się w formie zdalnej, uczniowie 

otrzymają link do formularza Google, w którym zawarte zostaną pytania i  miejsce na 
wpisanie odpowiedzi do zadań. 

• W dniu przeprowadzenia konkursu uczniowie logują się poprzez swoje szkolne konto 
Google i wchodzą na wydarzenie Google Meet. Zaproszenie zostanie udostępnione w 
formie linku na pocztę gmail ucznia. 

• W czasie trwania konkursu uczeń jest zobowiązany do uruchomienia kamery. 
 
V. Lista laureatów:  
Uczniowie zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach: 

• Kategoria klas IV - Zwycięzca otrzymuje tytuł SUPER RACHMISTRZ klas 4 
• Kategoria klas V - Zwycięzca otrzymuje tytuł SUPER RACHMISTRZ klas 5 

Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły. 
 


