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Konkursu Matematycznego MAT 

  

1. Zawody mają miejsce tylko raz – 9.01.2020 r. (90 minut - test, 15 minut - sprawy 

organizacyjne).  

2. Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi tylko i wyłącznie czarnym 

długopisem, która po zawodach przekazana będzie organizatorowi. Uczeń dostaje tylko 

jedną taką kartę. 

3. Test konkursowy jest testem wielokrotnego wyboru i zawiera: 

kl. 4  – 21, kl. 5 – 22, kl. 6 - 23,  kl. 7 – 24, kl. 8 – 25, które składają się  

z odpowiedzi A,B,C,D z których, każda może być prawdziwa lub fałszywa.  

Uczestnik konkursu o każdej odpowiedzi A - D orzeka czy jest ona prawdziwa czy nie  

i zaznacza to na karcie odpowiedzi.  

Na starcie każdy uczestnik dostaje tyle punktów ile ma decyzji do podjęcia (np. kl. 3 SP: 

20*4=80 punktów). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje dodatkowo 1 punkt, za 

brak odpowiedzi 0 punktów, za błędną odpowiedź -1 punkt. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: Wakacyjny Obóz Talentów, Wakacyjny Obóz 

Talentów z dopłatą. Nagrody te mogą nie zostać przyznane, jeśli brak jest odpowiednich 

funduszy wygospodarowanych w toku konkursu i nagrody rzeczowe. 

Dyplom laureata otrzymuje każdy nagrodzony uczeń. Odpowiednio uczeń, który uzyskał 

ponad 80% punktów, otrzyma dyplom uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku,  

a uczeń, który przekroczy próg 75% punktów, dyplom uznania za zdobycie dobrego 

wyniku w konkursie. Progi mogą zostać obniżone. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom 

uczestnika konkursu.  

Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i przyznania 

nagród specjalnych.  

Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki najpóźniej 6 tygodni po konkursie. 

5. W czasie trwania konkursu, uczeń może mieć ze sobą czystą kartkę  

i wykorzystać ją jako brudnopis. Komisja winna sprawdzić kartki uczniów przed 

rozpoczęciem się konkursu. Uczniowie nie mogą się wymieniać kartkami, ani korzystać  

w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora  

i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów itp. 

Pozostałe informacje dostępne na stronie www.jersz.pl 


