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Regulamin 

Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego 

 

 

 

1. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach. 

 

2. Autorzy: 

Agnieszka Bielak, Grażyna Dubiel, Natasza Łączny, Urszula Łączny. 

 

3. Cele konkursu: 

o doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej 

i przyrodniczej w praktyce; 

o wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania 

uczniów; 

o rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

o wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wiedzą 

matematyczno - przyrodniczą, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do 

rozwiązywania  zadań problemowych; 

o integracja uczniów z różnych szkół powiatu krakowskiego. 

 

4. Adresat konkursu: 

Uczniowie klas czwartych i piątych powiatu krakowskiego. 

 

5. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników: 

 

A. dla klasy czwartej 

 

MATEMATYKA 

 

ETAP SZKOLNY 

 zadania tekstowe związane z działaniami (dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, 

dzieleniem i dzieleniem z resztą) na liczbach naturalnych, 

 zadania tekstowe związane z porównywaniem różnicowym i ilorazowym 

 zadania tekstowe związane z zakupami. 

 

ETAP POWIATOWY – obejmuje tematykę z etapu szkolnego oraz: 

 zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem ułamków zwykłych o tych 

samych mianownikach oraz mnożeniem ułamka zwykłego przez liczbę naturalną, 

 zadania tekstowe związane z zegarem i kalendarzem. 

 

PRZYRODA 

Na każdym etapie konkursu uczeń posługuje się podstawowymi terminami przyrodniczymi, 

potrafi analizować zależności przyczynowo - skutkowe, wnioskować na podstawie 

opisu/doświadczenia, odczytywać informacje z tabel, rysunków, schematów. 
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ETAP SZKOLNY 

 znajomość zjawisk atmosferycznych zachodzących w Polsce, 

 znajomość składników pogody, przyrządów do ich pomiaru i jednostek pomiaru, 

 umiejętność obserwacji pogody, znajomość przyrządów do obserwacji oraz jednostek 

pomiaru, 

 znajomość stanów skupienia substancji i ich właściwości, 

 znajomość przemian stanów skupienia i umiejętność ich rozróżniania, 

 znajomość widomej wędrówki Słońca po niebie w ciągu doby  oraz w ciągu roku, 

 umiejętność określania zależności między wysokością Słońca a temperaturą powietrza, 

długością cienia, długością dnia, 

 znajomość warunków życia w wodzie i na lądzie, 

 znajomość przystosowania zwierząt do życia w wodzie i na lądzie, 

 umiejętność opisu życia w rzece, jeziorze, 

 umiejętność opisu: warunków życia, roślin, zwierząt, znaczenia w przyrodzie i dla 

człowieka poszczególnych środowisk lądowych: lasu, łąki oraz pola uprawnego. 

 

ETAP POWIATOWY - obejmuje tematykę z etapu szkolnego oraz: 

 znajomość chorób zakaźnych, ich przyczyn, objawów oraz sposobów ich zapobiegania, 

 znajomość pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych człowieka oraz zwierząt, sposobów 

zapobiegania chorobom pasożytniczym, 

 znajomość podstawowych zasad higieny ciała, 

 znajomość zachowań i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz sposobów 

ich uniknięcia, 

 znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu, 

 znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

B. dla klasy piątej 
 

MATEMATYKA 
 

ETAP SZKOLNY 

 zadania tekstowe związane z działaniami (dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, 

dzieleniem i dzieleniem z resztą) na liczbach naturalnych, 

 zadania tekstowe związane z działaniami (dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, 

dzieleniem) na ułamkach zwykłych, 

 zadania tekstowe związane z działaniami (dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, 

dzieleniem) na ułamkach dziesiętnych, 

 zadania tekstowe związane z obwodami figur. 

 

ETAP POWIATOWY – obejmuje tematykę z etapu szkolnego oraz: 

 zadania tekstowe związane z polami figur (trójkąta, równoległoboku, rombu, trapezu), 

 zadania tekstowe związane z jednostkami pola. 

 

GEOGRAFIA 

Na każdym etapie konkursu uczestnik powinien wykazać wiedzę i umiejętności z zakresu:  

 posługiwania się różnymi źródłami informacji geograficznej (tj. mapy, fotografie, 

rysunki i wykresy, teksty źródłowe itp.), 

 rysowania i odczytywania danych z klimatogramów, 
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 posługiwania się terminologią geograficzną, 

 wykonywania obliczeń z zakresu podstaw kartografii, 

 określania położenia i rozpoznawania na mapach obiektów geograficznych, 

 interpretacji map ogólnogeograficznych i tematycznych, sporządzonych w różnych 

skalach, 

 identyfikacji związków przyczynowo - skutkowych w środowisku geograficznym 

Polski, 

 omawiania strefowości klimatyczno - roślinnej na świecie, 

 charakterystyki stref roślinnych na świecie. 

 

ETAP SZKOLNY 

obejmuje zagadnienia dotyczące wybranych elementów środowiska przyrodniczego Polski 

(granice, linia brzegowa, określanie współrzędnych geograficznych, skrajne punkty), 

podział administracyjny Polski oraz położenie  krajów sąsiadujących z Polską: Niemiec, 

Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Rosji, ukształtowanie powierzchni Polski z 

uwzględnieniem pasów krajobrazowych, krain geograficznych. Znajomością mapy 

ogólnogeograficznej Polski. 

 

ETAP POWIATOWY 

obejmuje tematykę z etapu szkolnego oraz zagadnienia dotyczące środowiska 

przyrodniczego Polski oraz charakterystyki wybranych regionów pod kątem gospodarczym, 

rolniczym i turystycznym  (np. rozwój przemysłu, rolnictwa, walory przyrodnicze i 

kulturowe, atrakcje turystyczne, ochrona przyrody w Polsce)  

 

 

BIOLOGIA 

Na każdym etapie uczeń  

 posługuje się podstawowymi terminami biologicznymi,  

 analizuje zależności przyczynowo - skutkowe,  

 wnioskuje na podstawie opisu/doświadczenia,  

 odczytuje informacje z tabel, rysunków, schematów. 

 

ETAP SZKOLNY 

obejmuje znajomość rodzajów i budowy komórek oraz funkcji organelli komórkowych, 

znajomość i umiejętność stosowania metod badawczych, zagadnienia związane z 

komplikacją budowy organizmów, procesy życiowe organizmów, rodzaje, funkcje tkanek i 

organów roślinnych. 

 

ETAP POWIATOWY 

obejmuje tematykę z etapu szkolnego oraz zagadnienia dotyczące metod klasyfikacji 

organizmów, znajomości królestw organizmów żywych i ich przedstawicieli, gatunków 

chronionych, wybranych gatunków biowskaźnikowych, zagadnienia dotyczące chorób 

wywoływanych przez drobnoustroje oraz znaczenia składników odżywczych i wybranych 

zależności pomiędzy organizmami. 
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6. Wykaz zalecanej literatury: 

 Podręczniki do matematyki, przyrody, geografii i biologii 

 Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki - „Koło matematyczne w szkole podstawowej”, wyd. 

Aksjomat 

 Z. Bobiński, K. Burnicka, P. Jarek, P. Nodzyński, A. Świątek, M. Uscki –„Matematyka z 

wesołym Kangurem” - poziom Maluch (kl. IV), poziom Beniamin (kl. V), wyd. Aksjomat 

 Atlas przyrodniczy, szkoła podstawowa klasa 4 

 Atlas geograficzny, szkoła podstawowa klasy 5 – 8. 

 

 

7. Przebieg konkursu: 

 Konkurs dwuetapowy: 

etap szkolny: 27.03.2020 – godz. 13.00 

etap powiatowy: 28.04.2020 – godz. 10.00 

 Czas pracy uczniów – etap szkolny: 40 min; etap powiatowy: 60 min. 

 Forma pisemna, indywidualna. 

 Wyniki konkursu prześlemy emailem oraz będą zamieszczone na stronie internetowej 

szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl 

 Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody książkowe. 

 

 

8. Regulamin konkursu - szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl 

 

9. Informacje o konkursie: 

Szkoła Podstawowa w Słomnikach, tel. 012/388 38 24 

Koordynator konkursu: Agnieszka Bielak, tel. 608 805 952,  

      email. bielaga@interia.pl 

 

10. Szkoły, które zdecydują się na udział w konkursie prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem 

konkursu do 23.03.2020. Wyślemy wtedy zadania do etapu szkolnego, odpowiedzi i kryteria 

oceniania. 

 

11. Listę uczestników etapu szkolnego, którzy uzyskali co najmniej 50 % punktów możliwych 

do zdobycia wraz z liczbą uzyskanych punktów, a także nazwiskami nauczycieli 

przygotowującymi uczniów prosimy o przesłanie do 31.03.2020 emailem do koordynatora 

konkursu. 

 

12. Do etapu powiatowego zostanie zakwalifikowanych około 10 uczniów z klas IV i 10 z klas V, 

którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

 

13. Nazwiska uczestników etapu powiatowego prześlemy emailem (na adres, z którego była 

wysyłana lista uczestników etapu szkolnego) w dniu 2.04.2020. 

 

14. Do regulaminu dołączamy wzór zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie. 

 

15. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter indywidualny. Nauczyciele 

wraz z uczniami na konkurs dojeżdżają we własnym zakresie i są odpowiedzialni za 

uczestników konkursu. Nauczyciel przywozi zgody rodziców swoich uczniów i przekazuje je 

organizatorowi konkursu. 

 

 

 

mailto:bielaga@interia.pl
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Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych: 

 

 Wyrażam zgodę  

 Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru)  

 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie związanym z udziałem 

w Powiatowym Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym.  

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy sekretariat@zsoslomniki.pl 

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku: 

http://szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/index.php/top-ochrona-danych-osobowych 

 

Data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów  

 

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