
MMMIIIĘĘĘDDDZZZYYYSSSZZZKKKOOOLLLNNNYYY   KKKOOONNNKKKUUURRRSSS   MMMAAATTTEEEMMMAAATTTYYYCCCZZZNNNOOO   –––   LLLOOOGGGIIICCCZZZNNNYYY   

   
   
   

„ŁAMIGŁÓWKOWY  ZAWRÓT  GŁOWY”- piąta edycja 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie – Bogumiła Szczepankowska                        
CELE KONKURSU:           

* zainteresowanie młodych ludzi zadaniami matematycznymi  i logicznymi, 

* ćwiczenie logicznego myślenia, uczenie się matematyki przez zabawę, 

* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, 

TEMATYKA KONKURSU: 

* matematyka w życiu codziennym,  

* zadania logiczne, łamigłówki, 

* zdarzenia losowe, prawdopodobieństwo,  

REGULAMIN KONKURSU:                                                           

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas V (piątych). Uczniowie będą walczyć o zdobycie 
tytułu „Mistrza Logicznego Myślenia”. 

2. Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie wybiera delegację 2 uczniów z klas V, którzy pod opieką  nauczyciela 
matematyki  wezmą udział w konkursie matematyczno – logicznym w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie w dniu  
18 maja 2017 roku (czwartek) w godzinach 13.45 - 15.15  w sali 4.                                                                               

3. Uczestnicy konkursu pracować będą samodzielnie przez 45 minut rozwiązując przygotowane przez organizatora 
konkursu zadania. 

4. Prace sprawdzane będą w dniu konkursu przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 minut  po 
zakończeniu konkursu. Zapraszamy chętnych nauczycieli do współpracy z Komisją Konkursową.  
 
5. W trakcie sprawdzania zadań konkursowych zapraszamy uczniów oraz opiekunów na poczęstunek oraz pokaz  zadań i 
łamigłówek matematycznych na tablicy interaktywnej.    
 
6. Prosimy o przesłanie (wysłanie pocztą) danych uczestników konkursu  wraz z opiekunami  do 11 maja 2017 : 
* Imię i nazwisko ucznia klasy piątej, 
* Dokładny adres szkoły, nr telefonu szkoły – nr telefonu nauczyciela jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę,  
* Imię i nazwisko nauczyciela, przygotowującego do konkursu – ewentualnie nauczyciela chętnego do pracy w Komisji 
Konkursowej,  
7. Zgłoszenie uczniów do konkursu z dopiskiem  

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-LOGICZNY „ŁAMIGŁÓWKOWY ZAWRÓT  GŁOWY”  
   prosimy przesłać na adres:      Szkoła Podstawowa nr 18  im. Jana Matejki  

  ul. Stanisława Staszica 6, 75-449 Koszalin  faxem 94-345-81-68 lub mailem: sp18k@kki.pl 
8. Jury powołane przez organizatorów dokona klasyfikacji prac oraz przyzna tytuł, nagrody i wyróżnienia. 
9. Wyniki oraz zdjęcia nagrodzonych uczniów będą na stronie internetowej organizatora:  www.sp18koszalin.pl 

 
Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa  w konkursie udziela  pani 

      Bogumiła Szczepankowska , tel. 500-684-277 
 
Proszę o telefon lub sms 2-3 dni przed konkursem, w celu potwierdzenia czy zgłoszenie szkoły dotarło do 
organizatora. 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  
MATEMATYCZNO – LOGICZNEGO 

„ŁĄMIGŁÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa…............................................................................................................................................. 
( dokładny adres szkoły, nr telefonu) 

 
 

…............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

Imię i nazwisko  
 
ucznia klasy piątej 
 

  

Imię i nazwisko nauczyciela  
 
przygotowującego do konkursu 
 

  

 
 
 
Wyrażam chęć współpracy z Komisją Konkursową …………………………………………………………………….. 
         (imię i nazwisko nauczyciela) 
 
Proszę o telefon w przeddzień konkursu, w celu potwierdzenia  
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły    www.sp18koszalin.pl 


