Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Rachunków
XD SZYFRANCI WCZORAJ I DZIŚ
dla klas drugich szkoły podstawowej
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wraz
z Radami Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki
w Swarzędzu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Zalasewie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej.
3. Terminy oraz miejsce odbywania się konkursu:
• etap szkolny – 3 kwietnia 2019 r. w poszczególnych szkołach,
• etap międzyszkolny – 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 w Zalasewie.
4. Cele konkursu:
• rozwijanie sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego
myślenia;
• rozwijanie umiejętności dokładnego wykonywania działań;
• rozwijanie spostrzegawczości;
• integrowanie się dzieci uczęszczających do sąsiadujących szkół;
• rozwijanie „zdrowej” rywalizacji;
• stwarzanie uczniom warunków do rozwijania zdolności
matematycznych.
5. Warunki udziału.
Zgłoszenie uczestnictwa 3 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach
szkolnych - do 23 maja 2019 r.
6. Zadania konkursowe.
Zadanie 1. Poprawne rozwiązanie działań matematycznych dodawania
i odejmowania w czasie 10 minut.
Zadanie 2. Gra Olimpijczyk: na sygnał start dzieci odkrywają karty
i starają się jak najszybciej skompletować wszystkie pary kart
dopełniając do 20.
Za każdy błąd zostanie doliczone 5 sekund.

7. Kryteria oceny.
Zadanie 1. Za każdą poprawnie wpisaną liczbę uczestnik otrzymuje
1 punkt. Zwycięża osoba, która uzyska największą ilość punktów
w wyznaczonym czasie 10 minut.
Zadanie 2. Punktowany jest czas wykonania zadania w skali od 1 do
12. Za każdą pomyłkę zostaje doliczone 5 s.
Punkty z obu zadań zostaną zsumowane w celu wyłonienia Mistrza
Rachunków oraz II i III miejsca na poziomie klas drugich.
Punkty dzieci z poszczególnych szkół zostaną zsumowane.
Reprezentanci poszczególnych szkół powalczą w ten sposób o grupowy
tytuł Mistrza Rachunków dla swojej szkoły.
8. Nagrody.
Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy:
I. Miejsce – Mistrz Rachunków…………………………………
II. Miejsce……………………………………………………….
III. Miejsce ………………………………………………………..
Nagroda dla szkoły.
W skład komisji sprawdzającej wchodzą dyrektorzy oraz nauczyciele
koordynatorzy z poszczególnych szkół uczestniczących w projekcie.
9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

