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Regulamin 

III Wojewódzkiego Konkursu  Matematycznego 
„Mała Liga Zadaniowa” 

dla klas III szkół podstawowych 
województwa kujawsko-pomorskiego 

 
 
I. Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. 
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty (w trakcie 

uzgodnień)oraz patronatem: 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli 
- Starosty Wąbrzeskiego 
- Burmistrza Miasta Wąbrzeźno 
- Wójta Gminy Wąbrzeźno 
- Wójta Gminy Dębowa Łąka 
- Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 

 
 
 
II. Skład Komisji III  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 
 
W skład Komisji III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego wchodzą nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie oraz nauczyciele - opiekunowie grup. 
 
III. Kontakt z organizatorem 
 
Każdorazowy kontakt z organizatorem powinien odbywać się pocztą elektroniczną na adres 
konkurs@malaligazadaniowa.ugu.pl 
 
IV. Cele konkursu 

 
- rozwijanie i rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań matematycznych; 
- rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań; 
- szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów. 

 
V. Zasady konkursu 
 

1. Konkurs jest organizowany w roku szkolnym 2016/2017 w trzech etapach: 
- etap szkolny – do 28 lutego 2017 
- etap rejonowy – 25 marca 2017, godz. 1000 
- etap wojewódzki – 22 kwietnia 2017, godz. 1000 
2. Obowiązki koordynatorów każdego etapu konkursu oraz terminy określone są w załączniku 1 do 

niniejszego Regulaminu. 
3. Konkurs posiada stronę internetową pod adresem www.malaligazadaniowa.ugu.pl.  
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4. Uczestnicy piszą test konkursowy składający się z pytań zamkniętych, w których tylko jedna 
odpowiedź jest prawidłowa. Na rozwiązanie testu jest przeznaczonych 60 minut. Zasady te 
obowiązują podczas każdego etapu konkursu. 

5. Zadania mogą wykraczać poza podstawę programową obowiązującą w I etapie edukacyjnym. 
6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą używać kalkulatorów. 
7. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 70 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 
8. Dla zwycięzców konkursu (I, II oraz III miejsce) są przewidziane nagrody rzeczowe, a wszyscy 

uczestnicy otrzymują dyplomy. 
9. Listy zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu 

www.malaligazadaniowa.ugu.pl.  
10. Konkurs jest bezpłatny. 
11. Każdy uczestnik konkursu dostarcza organizatorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

w konkursie przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania 
się z regulaminem i akceptacją jego zapisów. (Załącznik 2) 

12. Dla każdego uczestnika konkursu oraz jednego opiekuna grupy organizator zapewnia obiad 
w stołówce szkolnej. 

13. Jest możliwość zakupienia obiadu przez rodziców towarzyszących swoim dzieciom. Zadaniem 
koordynatorów jest zebranie i przesłanie informacji o liczbie rodziców, którzy będą chcieli 
skorzystać z obiadu w stołówce szkolnej. Informacja do koordynatora wojewódzkiego do dnia 
10.04.2017 r. 

 
 
VI. Przygotowanie do konkursu 
 
Organizator poleca następujące książki do wykorzystania podczas pracy z uczniami: 

 
1. Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odrobina W., Rozwijanie zainteresowań i zdolności 

matematycznych u uczniów klas I- III szkoły podstawowej 
2. Bobiński Z., Burnicka K., Ciszewska M., Jarek P., Menzen M.,Matematyka z wesołym kangurem, 

Wydawnictwo Aksjomat 
3. Bobiński Z.,Matematyczne zabawy dla kangurków, Wydawnictwo Aksjomat Toruń 
4. Bobiński Z., Matematyczne przygody kangurków, Wydawnictwo Aksjomat 
5. Klaus-Stańska D., Kalinowska A.,Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, 

Wydawnictwo Akademickie Żak 
 
oraz testy z Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR dla klas II i III szkoły 
podstawowej z lat poprzednich dostępne w Internecie. 
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Załącznik 1 
Obowiązki koordynatorów każdego etapu konkursu oraz terminy 

Data Koordynator konkursu Koordynator rejonowy Nauczyciele szkół 

Do 
15 stycznia2017 

Przesłanie regulaminu 
konkursu koordynatorom 

rejonowym 
    

Do  
31stycznia 2017 

  
Przesłanie regulaminu 

konkursu  nauczycielom szkół z 
rejonu 

  

Do 
28 lutego 2017 

    

Zorganizowanie etapu 
szkolnego w celu 

wyłonienia  uczniów 
z najwyższymi wynikami 

Do 
6 marca2017 

Przesłanie zadań 
konkursowych- etap rejonowy 

  

Przesłanie wyników etapu 
szkolnego do koordynatora 

rejonowego 
(załącznik 3) 

25 marca2017 
1000 

  

Zorganizowanie etapów 
rejonowych: 

 
  

 Do 
31 marca 2017 

  

Przesłanie wyników etapu 
rejonowego do koordynatora 

konkursu (załącznik 4) 
(do M. Brzóskiewicz) 

  

Do 
4 kwietnia2017 

Przesłanie listy uczniów 
zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego 
koordynatorom rejonowym 

    

Do 
7 kwietnia2017 

  

Przesłanie nauczycielom szkół 
z rejonu listy uczniów 

zakwalifikowanych do etapu 
wojewódzkiego   

22 kwietnia 2017 

10.00 Etap wojewódzki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 
(ul. Wolności 30) 
11.00-13.00 Uczniowie pod opieką nauczycieli SP2; obiad 
13.00-13. 40 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród (występ artystyczny) 

 



 
III Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

„Mała Liga Zadaniowa” 
dla klas III szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

III Wojewódzki Konkurs Matematyczny
"Mała Liga Zadaniowa"

dla klas III szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik 2 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 
 
 

W związku z przystąpieniem do III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Mała Liga Zadaniowa”  ja, niżej 

podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej konkursu wraz z podaniem imienia, nazwiska inazwy szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik/uczestniczka konkursu: 

…………………………………………………...………………………………………….….., 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016 poz. 926). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

3) podanie danych jest dobrowolne, 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

(data)     podpis składającego oświadczenie * 
 
 
* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika  
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Załącznik 3 
Wyniki etapu szkolnego 

……………………………………… 
Pieczątka szkoły 

 
Miejscowość, data 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ 
eliminacji szkolnych1 

 
W dniu ………….  komisja oceniająca w składzie: 
 
     1 
     2. 
     3. 
    4. 
 
stwierdza, że w etapie szkolnym konkursu uczestniczyło…uczniów. 
 
Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu. 
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowane zostały poniższe osoby: 

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
Liczba 

punktów 
Nazwisko i imię nauczyciela 

przygotowującego 

1    

2    

3    

 
 
 

Podpisy członków komisji 

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

                                                 
1 Protokół należy przesłać do koordynatora rejonowego 
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Załącznik 4 
Wyniki etapu rejonowego 

……………………………………… 
Pieczątka szkoły 

 
Miejscowość, data 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ 
eliminacji rejonowych2 

 
W dniu……….roku komisja oceniająca w składzie: 
 
     1.  
     2. 
     3. 
    4. 
 
stwierdza, że w etapie rejonowym konkursu uczestniczyło……..uczniów. 
 
Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu(wpisujemy wszystkich 
uczestników). 
 
 

 

Lp. 
Nazwisko i imię 

uczestnika 
Nazwa szkoły 

Liczba 
punktów 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

                                                 
2 Protokół należy przesłać do koordynatora konkursu 
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9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     
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35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

 
 
 
 
 

Podpisy członków komisji 

……………………….. 
koordynator rejonowy 

……………………….. 
 

……………………….. 
 

……………………….. 
 

 
 


