MATMIX 2015

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „MATMIX” jest Publiczne Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich
w Łomży mieszczące się przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 1.
2. Organizacją konkursu zajmują się panie: Monika Rong i Dorota Daniszewska. Wszelkie pytania
dotyczące organizacji konkursu można kierować pocztą elektroniczną pod adres:
monika_rong@poczta.fm
3. Cele konkursu:


rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,



popularyzowanie matematyki wśród uczniów,



uczenie współpracy w grupie, zdrowego i przyjaznego współzawodnictwa,



wyzwolenie aktywności,



umożliwienie młodzieży porównania swoich umiejętności na szerszej arenie.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Uczestnikami konkursu są dwuosobowe drużyny uczniów klas szóstych lub piątych reprezentujące
szkoły podstawowe Gminy i Miasta Łomża.
7. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku. Tego dnia uczniowie spróbują swoich sił, między
innymi w następujących konkurencjach:


test (PRAWDA – FAŁSZ),



rebusy,



krzyżówka matematyczna,



rozsypanka wyrazowa (własności i pojęcia matematyczne),



rozwiązywanie zadań tekstowych.

7. W konkursie uczestnicy otrzymują kolejno koperty z zadaniami. Za każde zadanie, oprócz ostatniej
kategorii, rozwiązane prawidłowo drużyna otrzymuje punkty (ilość zależy od rodzaju zadania).
W ostatnim starciu uczestnicy rozwiązują zadania tekstowe kolejno za 1 punkt, 2 punkty i 3 punkty.
Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi drużyna otrzymuje odpowiednią ilość punktów, za złą
odpowiedź lub jej brak, punkty odejmuje się od dotychczasowego dorobku punktowego.
8. Na wykonanie każdego zadania przewidziane jest od 5 do 10 minut (czas zależy od stopnia trudności
zadania).
9. W konkursie wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
10. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka drużyn o zwycięstwie decyduje
dogrywka.
11. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla uczestników i świetną zabawę.
12. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia po krótkiej
przerwie.
13. Zgłoszenia proszę składać w sekretariacie gimnazjum lub pocztą elektroniczną pod adres:
monika_rong@poczta.fm najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2015 roku.
14. Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę szkoły podstawowej, imiona i nazwiska dwóch uczniów
klasy szóstej lub piątej reprezentujących szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna, z którym uczniowie
przybędą na konkurs.
15. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny
Lutosławskich w Łomży www.pg9.4lomza.pl w zakładce KONKURSY.

