Szkoła Podstawowa nr 67 w Bydgoszczy
zaprasza uczniów klas III bydgoskich szkół podstawowych
do udziału w „Miejskiej Olimpiadzie Matematycznej”.
REGULAMIN „Miejskiej Olimpiady Matematycznej”
1.Organizator: Szkoła Podstawowa nr 67 w Bydgoszczy, ul. Kromera 11, tel.: 52 344 18 18
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Marlena Korpal, Grażyna Urbanowicz
2. Adresat konkursu: uczniowie klas III szkół podstawowych
3. Cele konkursu:
-rozwijanie zainteresowań matematycznych
-doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy, logicznego myślenia w zadaniach tekstowych
-wyłonienie najzdolniejszych uczniów, uhonorowanie ich nagrodami i dyplomami
4.Przebieg konkursu:
– konkurs jest dwuetapowy. I etap - 01.04.2017 (sobota), o godz.10:00 w SP 67
– uczniowie rozwiązują 5 zadań tekstowych w ciągu 60 minut
– komisja konkursowa ( 6 nauczycieli EW) sprawdza prace, przesyła wyniki do szkół do
12.04.2017
– do następnego etapu przechodzą uczniowie z największą liczbą punktów
II etap - 27.04. 2017(czwartek), o godz.16:00 w SP 67
– komisja sumuje punkty z I i II etapu
– nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele z ZS nr 28
(SP 67 i Gim 2)
5.Terminy konkursu:
– do 20.03.2017 należy przesłać imienną listę max 10 uczniów ze szkoły, pocztą
elektroniczną: grazka.urbanowicz@wp.pl
– I etap: 01.04.2017, godz.10:00 w SP 67
– II etap: 27.04. 2017, godz.16:00 w SP 67
– zakończenie konkursu i rozdanie nagród: 11.05.2017 w SP 67
6. Ocenianie prac
– rozwiązanie każdego zadania powinno przedstawiać sposób myślenia ucznia (rysunek,
wykres, tabelka, formuła matematyczna...). Za napisanie samej odpowiedzi z prawidłowym
wynikiem uczeń otrzyma tylko 1punkt
– błąd rachunkowy skutkuje odjęciem 1punktu z maksymalnej liczby punktów w tym
zadaniu
– za napisanie prawidłowej odpowiedzi można uzyskać 1punkt
– zadania układa w tym roku wieloletni organizator MOM – wicedyrektor Grażyna Pietrzak
(od roku na emeryturze)
7.Uwagi:
– konkurs realizowany jest dzięki środkom pozyskanym od sponsorów
– każdy uczeń powinien posiadać ważną legitymację szkolną i przybory do pisania
– wyniki laureatów upowszechnione będą na stronie internetowej SP 67 i Expressu
Bydgoskiego
- przesyłając listę uczniów na I etap prosimy o podanie adresu e-mail, na który mamy
przesłać do danej szkoły wyniki
- kontakt telefoniczny: Grażyna Urbanowicz 664954755

