
 

Powiatowe Potyczki Matematyczne
Wieruszów 2021

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów szkół 

podstawowych, a w szczególności:
 popularyzowanie matematyki i ukazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie 

niestandardowych problemów,
 rozwijanie twórczego myślenia i doskonalenie umiejętności 

niekonwencjonalnych rozwiązań,
 łączenie wartości pracy z rozwojem uzdolnień, wdrażanie uczniów 

do samokształcenia,
 stwarzanie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego 

poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie życzliwej 
atmosfery rywalizacji.

Zasady ogólne:
1. Organizatorami Potyczek Matematycznych są Otwarta Pracownia Rozwijania  

Uzdolnień „Asymptota” i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 
w Wieruszowie.

2. Powiatowe Potyczki Matematyczne są przeznaczone dla uczniów klas 
IV – VIII szkół podstawowych.

3. Konkurs ma zasięg powiatowy i mogą w nim brać udział uczniowie szkół 
podstawowych powiatu wieruszowskiego.

4. Powiatowe Potyczki Matematyczne odbędą się 28 kwietnia 2021r. 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. 
Informacja o godzinie rozpoczęcia konkursu i jego przebiegu będzie podana 
15 kwietnia 2021r. na stronie www.gim1-wieruszow.pl w zakładce Potyczki 
Matematyczne.

5. Zgłoszenie uczestników z danej szkoły należy dokonać do końca 
marca 2021r.  , wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).

6. W Potyczkach Matematycznych może wziąć udział maksymalnie 3 uczniów 
z danego poziomu wiekowego (klasy) ze szkoły, która zgłosiła chęć udziału 
w konkursie.

Szkoła
Podstawowa nr 3

    im. Jana
Pawła II



7. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 
2 zł. Zebrana kwota jest przeznaczona na wydrukowanie dyplomów 
i niezbędnych materiałów papierniczych.

8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kwotą wpisowego należy 
złożyć do 31 marca 2021r. do koordynatora konkursu – Leszka Wiorka 
lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie.

9. Powiatowe Potyczki Matematyczne to konkurs trwający 60 minut, podczas 
którego uczestnicy rozwiązują tylko zadania otwarte. Uczestnik konkursu 
będzie miał do rozwiązania zestaw czterech zadań otwartych, z których dwa 
będą zadaniami przygotowanymi przez przewodniczącą konkursu oraz dwóch 
zadań z list umieszczonych na stronie www.gim1-wieruszow.pl. w zakładce 
Potyczki Matematyczne

10.Za dobór zadań i organizację merytoryczną konkursu odpowiada pani 
Czesława Knul prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”.

11.Po zakończeniu pracy uczniów komisje złożone z nauczycieli uczących 
matematyki w szkołach danego powiatu pod nadzorem Czesławy Knul 
sprawdzają prace uczniów oraz sporządzają zestawienie wyników.

12.Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów odbywa się w dniu 
konkursu.

13.Ewentualne uwagi i odwołania od wyniku oraz przebiegu konkursu może 
wnosić opiekun – nauczyciel uczestnika w ciągu 7 dni od daty Potyczek 
Matematycznych do prezesa Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień 
„ASYMPTOTA”. 
Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na podstawie
regulaminu zamieszczonego http://asymptota.edu.pl/potyczki-matematyczne/

Nagrody:
1. Sponsorami Powiatowych Potyczek Matematycznych Wieruszów 2021 są: 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Urząd Miejski w Wieruszowie, 
Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”, 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie.

2. Wszyscy uczestnicy Powiatowych Potyczek Matematycznych otrzymują 
dyplom udziału w konkursie. 

3. Uczniowie, którzy w swych poziomach zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymują 
pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. Ponadto uczestnicy, którzy 
w Powiatowych Potyczkach Matematycznych zajęli I miejsce biorą udział 
w Międzypowiatowych Potyczkach Matematycznych.

4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów 
odbędzie się podczas uroczystości zakończenia konkursu 28 kwietnia 2021r. 
około godziny 1300.

http://www.gim1-wieruszow.pl/

