
Zapraszamy uczniów szkoły do udziału w konkursach matematycznych. 

Bardzo prosimy o świadomą decyzję, co do uczestnictwa dziecka w tych konkursach 

ze względu na konieczność wniesienia opłaty za udział. 

- konkurs „Matematyczne Preteksty” – mogą wziąć w nim udział wszyscy 

uczniowie (najmłodsi z rodzicami). Zgłoszenia dokonuje rodzic lub prawny opiekun 

przez stronę internetową www.matpret.pl (zakładka po prawej stronie  Zgłoszenie 

uczestnika do konkursu).  

Konieczne jest dokładne wpisanie identyfikatora naszej szkoły:    XSVG73137R                    

i samodzielne opłacenie udziału swojego dziecka (10 złotych). 

Ostateczny termin rejestracji uczestników to 7 stycznia 2019 r. 

Każdy uczeń otrzyma upominek – zabawkę edukacyjną. Zadania można 

rozwiązywać od chwili ich opublikowania w serwisie internetowym Konkursu,         

a odpowiedzi przesłać (Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu)            

do 28 stycznia 2019 r.. 

 

http://www.matpret.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG1gsTUYQAXkkkEZK2D8lCiLg5seYzY6ha9tVrcBAwyL0-Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG1gsTUYQAXkkkEZK2D8lCiLg5seYzY6ha9tVrcBAwyL0-Bw/viewform
http://www.matpret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty-udzielanie-odpowiedzi.htm


 

-  konkurs „Kangur Matematyczny” – mogą wziąć w nim udział uczniowie już od 

drugiej klasy szkoły podstawowej. Z kwoty 9 złotych (koszt udziału)  –  5 złotych 

opłaci Rada Rodziców (dziękujemy). Uczeń, który chce uczestniczyć w tym 

konkursie powinien zgłosić się do nauczyciela matematyki, wpłacić 4 złote i złożyć 

oświadczenie podpisane przez rodzica (druk oświadczenia trzeba wcześniej 

odebrać od nauczyciela). 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 stycznia. 

Konkurs odbędzie się w naszej szkole 21 marca. 

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie wymienionych terminów. 

 

 

 



 

- konkurs „Pangea” – w tym roku szkolnym tylko dla uczniów klas: 4, 5, 6 i 7 szkoły 

podstawowej. Koszt udziału wynosi 9 złotych.  

Uczeń zgłaszając swój udział powinien złożyć oświadczenie podpisane przez 

rodzica (druk do odebrania u nauczyciela) i wpłacić (do nauczyciela) kwotę    9 

złotych. 

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do 2 lutego. 

Etap szkolny będzie przeprowadzony w szkole w formie testu elektronicznego 

między 28 lutego a 2 marca i potrwa 45 minut. 

Finał – dla najlepszych z najlepszych – odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie. 

- konkurs o „Tytuł Mistrza Matematyki Powiatu Brzeskiego” – tylko dla uczniów 

klas gimnazjalnych. Bezpłatny. 

Etap szkolny odbędzie się 25 stycznia. 

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminów zgłoszeń. 

Regulaminy i zadania z poprzednich edycji konkursów dostępne są na ich stronach 

internetowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt        z nauczycielami 



matematyki w szkole. 

 


