
REGULAMIN 

III Powiatowego Konkursu Matematyka w Językach Obcych 

1. Organizatorem III Powiatowego Konkursu Matematyka w Językach Obcych jest 

CKZiU w Oławie oraz PODN w Oławie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

Powiatu Oławskiego, jest to konkurs drużynowy. 

3. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza matematyczna z zakresu treści zawartych 

w podstawie programowej dla gimnazjum (szkoły podstawowej / szkoły 

ponadpodstawowej)  oraz znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu 

pozwalającym na zrozumienie treści zadań i udzielenie krótkiej odpowiedzi. W razie 

potrzeby do zadań zostanie dołączony słowniczek. 

4. Cele konkursu: 

 integracja międzyprzedmiotowa, 

 popularyzacja matematyki oraz języków obcych wśród uczniów, 

 zachęcenie do pogłębiania wiedzy, 

 praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego, 

 samoocena własnych możliwości ucznia, 

 wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad interpretacją tekstu anglojęzycznego  

i niemieckojęzycznego,  

 rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, 

 doskonalenie umiejętności rachunkowych, 

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, 

 budzenie nawyku współzawodnictwa. 

5. Organizacja i przebieg konkursu: 

Arkusz zadań będzie zawierał zadania zamknięte z matematyki w wersji angielskiej  

lub niemieckiej. Uczniowie będą rozwiązywali je drużynowo – zdalnie – we własnej 

placówce, pod opieką nauczyciela, który będzie zobowiązany zadbać o samodzielną  

ich pracę. Drużyny powinny składać się z czterech osób. Każda ze szkół typuje jedną 

drużynę. Każde zadanie będzie punktowane według z góry ustalonej skali. Zwycięży drużyna, 

która zdobędzie największą ilość punktów. Przeprowadzona zostanie także dogrywka. 

Zadania zostaną opublikowane 17.11.2021 r.  na stronie POPPPiDM w Oławie: 



www.poradnia.olawa.pl w aktualnościach. Drużyna przystępuje do części zasadniczej  

o godzinie 13:00, klikając na właściwy link, rozwiązuje zadania i przesyła odpowiedzi.  

Ma na tę część godzinę, czyli 60 minut. Następnie niezwłocznie o godzinie 14:00 uruchamia 

obowiązkowo dogrywkę. Tu istotne jest właściwa odpowiedź i czas. Dodatkowe punkty 

zdobywa ten, kto rozwiąże dogrywkowe zadanie pierwszy. 

Po sprawdzeniu prac nazwiska osób z drużyny, która zwycięży zostaną przesłane mailem. 

 

Z poważaniem 

doradca metodyczny 

Ewa Stelczyk 
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