
 

REGULAMIN  

XIV  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

WIEDZY MATEMATYCZNO – HISTORYCZNEJ 

pt. „ Z matematyką po regionie” 

MATEMATYCZNO-HISTORYCZNY KALENDARZ ADWENTOWY 

 

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Matematyczno – Historycznej  

pt. „Z matematyką po regionie” jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego  

w Rumi. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Rumia. 

2.  Termin konkursu:  

29.11.2021-19.12.2021r.
 

3. Celem konkursu jest: 

 rozwijanie  zainteresowań uczniów; 

 popularyzacja matematyki, historii wśród uczniów szkół; 

 rozbudzenie zainteresowań matematycznych; 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych; 

 korelacja międzyprzedmiotowa; 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

 poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu; 

4. Forma i przebieg konkursu: 

 w konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII; 

 od 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) każdego dnia o godzinie 17:00 na  

stronie internetowej szkoły www.sp1.rumia.edu.pl w zakładce dla ucznia-

konkursy, publikowany  będzie link z  jednym zadaniem. Ostatnie zadanie 

opublikowane zostanie  19 grudnia 2021 roku o godzinie 17:00; 

 Uczestnicy Konkursu rozwiązują w ustalonym czasie  za pomocą linka zadania. 

Link ważny będzie do dnia następnego do godziny 15:00.  

http://www.sp1.rumia.edu.pl/


 Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez wejście na 

stronię internetową www.sp1.rumia.edu.pl w zakładce dla ucznia - konkursy  i 

przesłanie rozwiązania bieżącego zadania. Rozwiązując zadania należy podać 

nazwę szkoły oraz imię i nazwisko.  

 Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Organizatorzy 

publikować będą ranking uczestników w każdą niedzielę. Uczestnik, który wysłał 

większą liczbę poprawnych rozwiązań, zajmie w rankingu wyższe miejsce. W 

przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób, o kolejności w 

rankingu decyduje łączna pozycja wyznaczana na podstawie czasów przesłania 

rozwiązań. 

 Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Organizatorzy przyznają sobie prawo 

do zdyskwalifikowania uczestników z powodu podejrzenia pracy niesamodzielnej. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania, czy uczestnik 

uczęszcza do zadeklarowanej szkoły. 

 Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża 

zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na liście 

rankingowej. 

 Po zakończeniu Konkursu, w terminie do 30 grudnia 2021 roku, na stronie 

internetowej szkoły umieszczona zostanie ostateczna lista rankingowa. Laureatami 

zostaną osoby znajdujące się na trzech pierwszych miejscach listy rankingowej. 

Laureaci otrzymają nagrody. Wręczenie nagród nastąpi w Szkole  Podstawowej    

nr 1 w Rumi  w styczniu 2022 roku. Jeśli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, 

nagrody zostaną przesłane do szkół danego uczestnika. 

 Wszelkie uwagi organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące Konkursu, zadań i ich 

rozwiązań można kierować na adres justynaitrych@wp.pl.  

5. Zakres materiału: 

 matematyka kl. VII – VIII; 

 historia Kaszub; 

 podstawowe elementy języka kaszubskiego. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

http://www.sp1.rumia.edu.pl/

