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Organizatorem Konkursu Wiedzy i Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczej jest 

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie. 

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest mgr Iwona Kondraciuk ( nauczyciel 

matematyki). 

 

  rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych i przyrodniczych, 

 aktywizowanie do samodzielnego, twórczego myślenia, 

 kształtowanie przekonania, że umiejętności matematyczne są niezbędne w życiu 

codziennym, 

 doskonalenie umiejętności sprawnego wykorzystania obliczeń matematycznych  

w życiu codziennym, 

 rozwijanie umiejętności czytania tekstu matematycznego  

ze zrozumieniem, 

 doskonalenie umiejętności rozwiązywania  zadań przyrodniczych w języku angielskim, 

 przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz 

tekstów  

  wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, 

 wspieranie i zachęcanie uczniów do wytrwałości w realizowaniu podjętych zadań, 

 kształtowanie umiejętności pracy w grupie, 

 promowanie w środowisku szkolnym dorobku i osiągnięć matematycznych uczniów, 
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 integracja środowiska uczniowskiego. 

Zadaniem uczestników jest poprawne wykonanie  zadań matematyczno – przyrodniczych, 

opartych o podstawę programową i dostosowanych do możliwości uczniów.  

Zadaniem uczestników jest poprawne wykonanie 5 zadań przy tematycznych stanowiskach 

dotyczących: 

1) odczytywanie danych 

2) zadania tekstowe 

3) figury płaskie i bryły  

4) działania ( liczby naturalne, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne – 

dostosowane działania do wieku ucznia) 

5) zadania przyrodnicze w języku angielskim – nazwy państw, zwierząt, kierunki 

6) zadania z mapą 

7) ciało człowieka 

8) trzy stany skupienia wody 

W konkursie bierze udział maksymalnie 2 uczniów z każdej klasy I – VIII  reprezentacje  Szkołę 

Podstawową  z powiatu legionowskiego. 

 Konkurs adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim (kategoria A) i umiarkowanym (kategoria B) Szkoły Podstawowej klas I - VIII 

Szkoły Podstawowej z powiatu legionowskiego.  

 Informacje o Konkursie otrzymują Dyrektorzy szkół powiatu legionowskiego. 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 Międzyszkolny Konkurs odbędzie się  w godz 9.30 - 11.30  28 listopada  2019r.  (ok. 

60 min – czas trwania konkursu, pozostały czas to podliczanie punktów i ogłoszenie 

wyników). 

 Uczeń zainteresowany udziałem w Międzyszkolnym Konkursie wypełnia Kartę 

zgłoszenia ucznia do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności 

Matematyczno - Przyrodniczej (wzór Karty zgłoszenia – załącznik nr 1).  

 Kartę zgłoszenia podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia. 

 Wypełnioną Kartę zgłoszenia szkoła wysyła listem poleconym lub faxem do 

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69, 05-120 

Legionowo, tel/fax : 774 27 63  do dnia 15 listopada 2019 r. 
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 Zadania będą dostosowane do możliwości uczniów  

z poszczególnych etapów edukacyjnych. 

 

 

 Konkurs odbędzie się w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, 

 ul Jagiellońska 69,  05 – 120 Legionowo 

 Należy przybyć do Placówki o godz  9.10 w celu rejestracji. 

 Konkurs przeprowadza się pod nadzorem Komisji Konkursowej. 

o Skład Komisji Konkursowej: 

 Przewodniczący : mgr Iwona Kondraciuk (nauczyciel matematyki) 

 Członkowie: nauczyciele  

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy : 

 wypełnili kartę zgłoszeniową,  

 znajdują się na liście konkursowej,  

 przybyli ze swoim nauczycielem/ rodzicem/ prawnym opiekunem  

 posiadają dokument tożsamości (legitymacja szkolna) 

!!! Uczeń bez opieki nauczyciela/rodzica/prawnego opiekuna nie może uczestniczyć w 

Konkursie. 

 Komisja przed rozpoczęciem Konkursu poinformuje uczniów o zasadach przebiegu 

Konkursu oraz punktacji. 

 Zawodnicy rozpoczynają pracę przy wskazanych stanowiskach. 

 Uczniowie pracują samodzielnie.  

 Zadaniem uczestników jest poprawne wykonanie zadań konkursowych oraz 

zmieszczenie się w limicie czasowym  

 Na określony sygnał uczniowie kończą wykonanie zadania.  

 Ocena wykonania zadania i czas jest wpisywana do kart punktacji przez sędziego. 

 Po rozwiązaniu zadań przez wszystkich uczestników uczniowie mają przerwę, którą 

zagospodarowuje organizator ( spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich). 

  Komisja Konkursowa przystępuje do podliczania punktów. Po sprawdzeniu Komisja 

Konkursowa przedstawia wyniki. 

  Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymują dyplomy i atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

 Pozostali uczestnicy za udział w  Międzyszkolnym Konkursie  otrzymują dyplom 

wyróżnienie. 
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 Sędziami Konkursu są nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 

Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie, którzy: 

 wyjaśniają daną konkurencję,  

 czuwają nad wykonaniem zadania, 

 mierzą czas, 

 oceniają pracę zawodników, 

 wpisują do karty punktacji  liczbę uzyskanych punktów oraz czas, w którym 

uczniowie wykonali zadanie. 

 O miejscu w Konkursie decyduje ilość zgromadzonych punktów, a w przypadku 

takiej samej liczby punktów - czas wykonania konkurencji. 

 Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę na każdym etapie edukacyjnym. 

 Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się tego samego 

dnia. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM 

Organizator Konkursu  

 Iwona Kondraciuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
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Zgłaszam udział w konkursie wiedzy i umiejętności matematyczno – przyrodniczej 

 

Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………….. 

Stopień niepełnosprawności intelektualnej 

 lekki  

 umiarkowany 

Klasa:…………………………………………………………………………………………… 

Wiek: …………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………….… 

Adres szkoły:…………………………………………………………………………………… 

Telefon /fax szkoły : …………………………………………………………………………... 

E – MAIL : …………………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe. 

 
Zgoda na upublicznianie prac. 

Wyraża zgodę na nieodpłatne, upublicznianie przez Organizatora Konkursu prac wykonanych przez dziecko. Prace mogą być 

utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może 

być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora, 

profilu Organizatora, na tablicach, w gablotach, kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania dalszej 

zgody rodzica/opiekuna. 

Poprzez wysyłanie prac plastycznych na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania ich  

w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje Organizator. 
Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminu Konkursu. 
 

Informacje o ochronie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69  

w Legionowie (zwany dalej PZSiPS) 

 w PZSiPS został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: zssleg@interia.pl 

lub pisemnie na adres: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO zgody wyrażonej na przetwarzanie  

w celu i w zakresie organizacji Konkursu 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38, poz. 173) 

 przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upłynięciu 

okresu wynikającego z przepisów prawa, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

mailto:zssleg@interia.pl
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 podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z udziału dziecka w Konkursie 

 w oparciu o Pani/Pana dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą 

profilowane. 

 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego). 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w 

Legionowie w celach wynikających z regulaminu Konkursu. 

 

 

.  

                                                          

........................................................... 

                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu/podpis  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA  KONKURSOWE 

Zadanie  ( 0 – 1 pkt) (KL.4 – kategoria A) 

Jeden z boków prostokąta ma 5 cm, a drugi jest 2 razy dłuższy. Oblicz pole prostokąta.  
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Zadanie ( 0 – 1 pkt)  (KL.6 – kategoria A) 

 

Oblicz, która z serwetek ma większą powierzchnię.   wzór na pole powierzchni    

P = a × b 

 

 

 

I     II 

 

 

 

 

Zadanie   ( 0 – 1 pkt) ( gimnazjum kategoria B) 

Podpisz bryły słowami z ramki. 

     

 

 

         

Zadanie 1  ( 0 – 1 pkt) ( kl 4 – kategoria A) 
 

Otocz pętlą przedmioty w kształcie prostopadłościanu. 

a=100 cm 

b=3 m 

a= 2 m   

 b=1 m 

              graniastosłup          stożek          ostrosłup          kula 
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Zadanie 1  ( 0 – 1 pkt) kl8 – kategoria A 

Oblicz objętości graniastosłupów o wymiarach podanych na rysunku. 

 

V = a × b × c    

  

ZADANIE 2 (0-1 pkt) kl 7 – kategoria A 

 

Uzupełnij. 

a)                     b)   

                                          

                                          

 

 
 

 

Zamalowano ____% figury.  

Nie zamalowano ____% figury. 

Zamalowano ____% figury.  

Nie zamalowano ____% figury. 
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Zadanie  ( 0 – 1 pkt) kl 4 SP – kategoria A 

Wstaw w puste miejsce znak <, > lub =. 

a)  19 ____  16         b)  14 : 2 ____ 7         c)   3 + 2 ____ 3 ∙ 2 

 

Zadanie ( 0 – 1 pkt) (kl 3 SP – kategoria A) 

  

Wstaw w puste miejsce znak <, > lub =. 

 

a)  17 ____  14                b)  16  ____ 9              c)   69  ____  96 

Zadanie  

 Zaznacz właściwą nazwę zwierzątka 

           monkey/tiger 
Zadanie  

Dopasuj nazwy krajów do właściwej flagi:  POLAND 

  

 


