
Regulamin  Powiatowego Konkursu Matematyczno – Ekologicznego 

 pod hasłem  „Ekologiczny Pitagoras” 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
1. Organizator   

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej 

Nauczyciele odpowiedzialni: Renata Gojtowska, Natalia Formela, Katarzyna Szyca. 

 

2. Adresaci konkursu   

Uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych z terenu powiatu kartuskiego.   

 

3. Cele konkursu:   

o  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i ekologicznych uczniów,    

o  dostarczenie uczniom rozrywki umysłowej,   

o  rozwijanie  u uczniów wiary we własne możliwości,   

o  wyłanianie i promowanie uczniów zdolnych, 

o  integracja środowiska uczniowskiego 

o współpraca nauczycieli szkól podstawowych powiatu kartuskiego. 

 

4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 

 

Kategoria I – uczniowie klas VII 

Kategoria II – uczniowie klas VIII 

 

5. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

 

- etap I – eliminacje szkolne 

- etap II – finał powiatowy 

 

6. Termin   

 Finał powiatowy 6 lutego 2019 roku, godzina 10:00 – Szkoła Podstawowa w Kamienicy 

Królewskiej ul. Szkolna 19. 

   

7. Struktura konkursu:  

 

 Zadania konkursowe składać się będą z 12 zadań z matematyki – 10 zamkniętych, 2 – 

otwartych oraz 8 zadań zamkniętych o tematyce ekologiczno - przyrodniczej.  Zadania 

zamknięte zarówno z części matematycznej jak i ekologicznej  mają cztery warianty 

odpowiedzi z których tylko jeden jest prawidłowy. 

 

8. Zakres materiału dla poszczególnych kategorii: 

 

Treści wykorzystane w zadaniach konkursowych mogą wykraczać ponad podstawę 

nauczania matematyki  w szkole podstawowej na danym poziomie edukacyjnym. 

 

 

 

 



 

 
Klasa VII  

 

MATEMATYKA 

 

1. Własności i działania na liczbach wymiernych. 

2. Procenty. 

3. Figury geometryczne -  własności i pola. 

4. Systemy zapisywania liczb. 

5. Wyrażenia algebraiczne i równania. 

6. Potęgi i pierwiastki. 

7. Graniastosłupy. 

8. Zastosowania matematyki – skala, prędkość, droga, czas, obliczenia kalendarzowe. 

9. Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności.  

10. Łamigłówki matematyczne. 

 

EKOLOGIA 

 

1. Formy ochrony roślin i zwierząt. 

2. Las, woda, powietrze. 

3. Źródła energii. 

4. Rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania. 

5. Efekt cieplarniany. 

6. Podstawowe znaki ekologiczne. 

7. Światowe i krajowe organizacje ekologiczne. 

 

Klasa VIII  

 

MATEMATYKA 

 

1. Zakres materiału dla klasy VII – j w. 

2. Symetrie. 

3. Twierdzenie Pitagorasa. 

4. Ostrosłupy. 

5. Rachunek prawdopodobieństwa. 

 

 

 

 



EKOLOGIA 

 

1. Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. 

2. Klasy czystości wody. 

3. Pojęcie ekologii, środowisko życia organizmów (czynniki abiotyczne i biotyczne), populacja 

(cechy, zależności). 

4. Rolnictwo ekologiczne. 

5. Efekt cieplarniany. 

6. Znaki ekologiczne. 

7. Najważniejsze światowe konferencje ekologiczne. 

 

 

 

9. Proponowana literatura: 

•  B. Stryczniewicz „Bliskie spotkania z matematyką”- Zbiór zadań na kółka 

matematyczne dla szkoły podstawowej. Wyd. Nowik, Opole 2013. 

•  „ Zagadki logiczne” – Zabawa i nauka. Wyd. Damidos, 2013. 

• Praca zbiorowa: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 1992-2011, 

wyd. Aksjomat. 

• Matematyka zbiór zadań konkursowych dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej, wyd. 

GWO, Gdańsk 2018. 

• M. Rosół, E. Wilińska „Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej”, wyd. 

Aksjomat, Toruń 2014. 

• T. Dziemidowicz „Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej”, 

wyd. Nowik, Opole 2014. 

• H. Pawłowski, Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2014. 

•  A. Gaś, „Ekologia”, Wyd. SBM, Warszawa 2007. 

•  D. Conroy, Ch. Wilson, „Zagadki przyrodnicze”, Wyd. Świat Książki, Warszawa 

2003, 

•  red. H. Bryła, K. Basik, L. Hoppe, D. Ziółkowska, „Ekologia w pytaniach i   

odpowiedziach”, Oficyna Wydawnicza – Tempus, 

• J. Włodarczyk, ”Ekologia i ochrona środowiska”, wyd. Pwh Arti, 2012 

• Praca zbiorowa, „Co to jest? Ekologia, energia odnawialna, ocieplenie klimatu, 

recykling.”, wyd. Arkady, 2014 

• Praca zbiorowa, „Sekrety i tajemnice. Ekologia”, wyd. Damidos, 2014 

•  Podręcznik kl.IV-VI, wyd Nowa Era. 

•  Zasoby internetowe np.: http://www.scholaris.pl, http://www.profesor.pl, 

http://www.szkolnictwo.pl, http://www.edi.edu.pl 

 

 

10.  Czas na rozwiązanie zadań:  60 minut  

 

11. Szkolne Komisje Konkursowe przygotowują we własnym zakresie etap szkolny konkursu. 

Wyłaniają i zgłaszają 2 uczniów (po jednym z każdej kategorii) do etapu powiatowego.   

http://www.scholaris.pl/
http://www.profesor.pl/
http://www.szkolnictwo.pl/
http://www.edi.edu.pl/


Dane uczniów wraz z oświadczeniem (zgoda rodziców) należy przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku na adres: Szkoła Podstawowa Kamienica Królewska 

ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Królewska, 

 oraz drogą elektroniczną na adres mailowy: 

zskamienicakrolewska@wp.pl 

Karta zgłoszenia – załącznik nr 1. 

Oświadczenie (zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie) – załącznik nr 2. 

      

12. Uczestnicy zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej. 

 

13. Etap powiatowy przeprowadza i ocenia Komisja Międzyszkolna, składająca się z 

ekspertów przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, powołana przez organizatora.  

Kartę z rozwiązaniami sprawdzają co najmniej 2 osoby z komisji, które wpisują 

liczbę uzyskanych punktów na karcie pracy ucznia i protokole z wynikami.  

Wszelkie wątpliwości komisja rozstrzyga wspólnie.   

 

14. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu. 

 

15. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: renatagojtowska1@wp.pl lub 

zskamienicakrolewska@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zskamienicakrolewska@wp.pl
mailto:renatagojtowska1@wp.pl


 

…………………. 

pieczątka szkoły                                                                                                     Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w powiatowym konkursie 

„Ekologiczny Pitagoras” 

 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica 

Królewska, ul. Szkolna 19. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych inspektor@cbi24.pl. Celem 

przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, 

promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika 

konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 

profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 

dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
 

.....................                      ....................................................          ........................................... 
      Data                                                                          Podpis dyrektora                                              Podpis nauczyciela - opiekuna 
                                                                                           

 

Nazwa placówki; adres; nr telefonu; adres e-mail 

 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
uczestnika 

Klasa Imię i Nazwisko - nauczyciela 
opiekuna(przedmiot) 

1    

2    



 
 
 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(zgoda na udział dziecka w konkursie) 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka ) 

w powiatowym konkursie matematyczno - ekologicznym:  

„Ekologiczny Pitagoras” 

który odbędzie się dnia 6 lutego 2019 r, o godz. 10.00  w SP w Kamienicy Królewskiej. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i go akceptuję. 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej, 83-342 Kamienica 

Królewska, ul. Szkolna 19. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych inspektor@cbi24.pl. Celem 

przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, 

promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika 

konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają 

profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym 

dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

…………………………………. 

(podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 



 

 

 

 


