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Powiatowy Turniej Matematyczny  

dla klas V i VI 

 „Super Rachmistrz” – edycja VII 
 

 

 

1. Postanowienia wstępne: 

 

Organizatorem  turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.  

Turniej adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych miasta i powiatu 

sierpeckiego.  

 

2. Cele turnieju: 

 

1. Rozwijanie zainteresowań  i predyspozycji uczniów: 

– poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej, 

– rozwijanie umiejętności stosowania metod  matematycznych, 

– ukazanie sposobów twórczego wykorzystania wiedzy (stosowanie analogii, uogólnień, 

klasyfikacji). 
 

2. Rozwijanie u uczniów pożądanych ogólnych cech osobowości: 

– dokładność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu pracy, 

- umiejętność pracy w zespole, 

– umiejętność argumentacji, 

– odpowiedzialność za reprezentowanie określonej społeczności, 

– umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy. 

 

3. Pomoc nauczycielom w realizacji zadań edukacyjnych: 

– możliwość realizacji zadań ujętych w szkolnych planach pracy i programach 

wychowawczych, 

– zmotywowanie do poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, 

– realizacja planów rozwoju  zawodowego, 

– danie możliwości osiągnięcia sukcesu, 

– stworzenie okazji do promocji szkoły. 

 

3.  Organizacja i etapy turnieju: 

 

1. Turniej przebiega w dwóch etapach: 

– etap I (szkolny)  

– etap II (powiatowy) 

 

 

4. Komisje turnieju: 

 

1.Komisja etapu I. Skład komisji ustala dyrektor szkoły.  

Główne zadania komisji to: 

a) przeprowadzenie eliminacji szkolnych turnieju, 
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b) wytypowanie 3 osobowej delegacji (z klas V lub VI – jedna delegacja z danej szkoły) 

reprezentującej szkołę w turnieju „Super Rachmistrz”, 

d) wypełnienie karty uczestnictwa w turnieju i przesłanie do Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Sierpcu . 

 

2. Komisja etapu II. Komisję tworzą nauczyciele matematyki wybrani spośród opiekunów 

uczniów biorących udział w turnieju. Główne zadania tej komisji to: 

a) zabezpieczenie zestawu zadań, 

b) sprawdzanie rozwiązań  zgodnie z dostarczonym schematem punktowania – w dniu 

konkursu, 

c) ogłoszenie wyników, 

d) sporządzenie sprawozdania z przebiegu turnieju. 

 

5. Harmonogram turnieju: 

 

– Etap I: przeprowadzony według ustaleń komisji szkolnej, 

 

– Etap II: 9 grudnia 2022 r. godz. 900  w Szkole Podstawowej nr 3 im ks. Jana Twardowskiego 

w Sierpcu. 

 

6. Zgłoszenia do turnieju: 

 

1. Szkoła zainteresowana turniejem  przeprowadza eliminacje szkolne (I etap) we własnym 

zakresie. 

2. Opiekun uczestników  wypełnia kartę uczestnictwa w turnieju i przesyła wraz ze „Zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku” podpisaną przez 

rodziców/opiekunów uczniów do SP nr 3 z dopiskiem:  

Powiatowy Turniej Matematyczny  „Super Rachmistrz” – zgłoszenie. 

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 20 listopada 2022 r. osobiście, pocztą, mailowo lub 

faksem. 

Adres szkoły : Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Konstytucji 3 Maja 8 

09 – 200 Sierpc 

tel./fax (024) 275-26-44 

 

Adres mailowy martasochocka@op.pl (w tytule proszę wpisać „Super Rachmistrz edycja VII” 

oraz nazwę szkoły) w treści maila prosimy o wpisanie danych z karty uczestnictwa w 

konkursie.  

  

7. Przebieg turnieju: 

 

I – etap (szkolny) zorganizowany jest we własnym zakresie przez każdą chętną do 

uczestnictwa w turnieju szkołę. Celem tego etapu jest wyłonienie trzyosobowego zespołu 

uczniów z klas V lub VI, który będzie reprezentować szkołę w II etapie turnieju. 

 

II – etap (powiatowy) 

W II etapie biorą udział zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły. 

Etap II turnieju będzie się składał z dwóch części.  

W pierwszej części zespoły rozwiązują zestawy zawierające 5 krótkich zadań lub zagadek 

logicznych (każde za 1 pkt.).  

W części drugiej zespoły rozwiązują zestawy zawierające 2 zadania otwarte. Komisja 
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przyznaje punkty. W przypadku remisu komisja może zdecydować o przeprowadzeniu 

dogrywki. 

W dniu turnieju odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. 

 

7. Nagrody: 

 

Laureaci II etapu otrzymują nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana 

Twardowskiego w Sierpcu. 

 

8. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem: 

 

Treści ujęte w podstawie programowej matematyki dla klas IV – VI, poszerzone o zadania o 

podwyższonym stopniu trudności.  

 

 
USTALENIA: 

 

1. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt 

osobisty bądź telefoniczny z nauczycielami matematyki Szkoły Podstawowej Nr 3:  

tel. (024) 275-26-44 (sekretariat szkoły).  

2. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie turnieju matematycznego: 

 

- Marlęga Joanna  

- Prątnicka Anna 

- Ronowicz Anna 

- Sochocka Marta 

- Szatkowska Małgorzata 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!!! 
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KARTA UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

 

 

TURNIEJ  MATEMATYCZNY 

 

„Super Rachmistrz” 
 

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

 

 

 

 

NAZWA DRUŻYNY …………………………………………………………………………... 

 

 

SZKOŁA …………………………………………………………………………...................... 

 

 

 

 

LIDER (imię, nazwisko, klasa) ………………………………….…………………………….. 

 

 

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU: 

 

 

 (imię, nazwisko, klasa)          ……..………………………………….………………………… 

 

 

 (imię, nazwisko, klasa)         ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                 Opiekun ……………………………………………………….. 

 

 

 


