XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY GRUNWALD
2017/2018
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
ul. Pogodna 84
60-137 Poznań
tel. 061 8610524, fax 061 8610854
e-mail: sp80poznan@gmail.com
Cele konkursu:
• upowszechnianie wiedzy matematycznej,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
• motywowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,
• umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,
• wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,
• stworzenie warunków do uzyskania informacji o matematycznych osiągnięciach uczniów
w skali dzielnicy.
Regulamin konkursu:
• Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa zgodnie ze szkolnym
regulaminem.
• Organizator eliminacji szklonych zbiera od uczestników konkursu podpisane
oświadczenia (załącznik nr 2) o zgodzie na udział w Konkursie i przetwarzanie danych
osobowych. (oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu
szkolnego).

•
•
•

•
•

Do etapu rejonowego komisja kwalifikuje trzech uczniów, którzy osiągną najlepsze
wyniki w eliminacjach szkolnych.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) na karcie
zgłoszenia do Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu.
Szkoła może dokonać zgłoszenia na dwa sposoby: przesłać kartę zgłoszenia (załącznik
nr 1) Pocztą Polską na adres organizatora lub wysłać na adres e-mailowy Szkoły
Podstawowej nr 80 komputerowo wypełnioną listę zawierającą następujące informacje:
szkoła (adres, telefon, e-mail), nazwiska i imiona uczniów wyłonionych w eliminacjach
szkolnych wraz z nazwiskami i imionami nauczycieli przygotowujących danych uczniów
do konkursu oraz imię i nazwisko nauczyciela wyrażającego chęć uczestniczenia w
pracach komisji konkursowej.
Etap rejonowy i finał odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018r. (czwartek), początek
o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu.
Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, rysowania i kreślenia.

•
•
•
•
•
•

•
•

Podczas eliminacji uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
W etapie rejonowym uczniowie będą rozwiązywać test z zestawem zadań zamkniętych
w ciągu 60 minut.
Do finału zakwalifikuje się 10 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
Otrzymają oni tym samym tytuł finalisty konkursu.
W finale uczestnicy będą rozwiązywać zestaw zadań otwartych w czasie 60 minut.
Suma punktów uzyskanych w etapie rejonowym i finale zadecyduje o zajęciu miejsca
w konkursie.
Tytuł laureata konkursu matematycznego dla uczniów klas piątych szkół podstawowych
dzielnicy Grunwald zdobędą ci uczestnicy, którzy uzyskają przynajmniej 95% sumy
punktów etapu rejonowego i finału.
Wyniki finału konkursu ogłoszone zostaną około godz. 15.00 w dniu konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, finaliści i laureaci – nagrody rzeczowe,
trzej laureaci z największą ilością punktów – puchary.

Do udziału w konkursie zapraszają nauczycielki matematyki Szkoły Podstawowej nr 80:
Martyna Goślińska, Dominika Groberska i Joanna Ostrowska
Zakres tematyczny konkursu:
1. Liczby naturalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odczytywanie i zapisywanie liczb naturalnych wielocyfrowych.
Interpretowanie liczb naturalnych na osi liczbowej.
Porównywanie liczb naturalnych.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych pisemnie, w pamięci.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania
działań oraz praw działań.
Wykonywanie dzielenia z resztą liczb naturalnych.
Porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych.
Rozpoznawanie liczb naturalnych podzielnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 100.
Rozpoznawanie liczb złożonych.
Podawanie przykładów liczb spełniających warunki określone za pomocą cech
podzielności.
Rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze z uwzględnieniem cech podzielności.
Rzymski sposób zapisywania liczb.
Wykrywanie błędów w obliczeniach.
Szacowanie wyniku działania.
Obliczanie kwadratów i sześcianów liczb naturalnych.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi.
Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań pisemnych.
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2. Liczby całkowite
•
•
•
•

Podawanie praktycznych przykładów stosowania liczb ujemnych.
Interpretowanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
Porównywanie liczb całkowitych.
Wykonywanie rachunków na liczbach całkowitych.
3. Ułamki zwykłe i dziesiętne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Opisywanie części pewnej całości za pomocą ułamka.
Przedstawianie ułamka jako ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie.
Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.
Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika.
Przedstawianie ułamków niewłaściwych w postaci liczby mieszanej i odwrotnie.
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych i odwrotnie.
Zaznaczanie ułamków zwykłych i dziesiętnych na osi liczbowej oraz odczytywanie
ułamków zwykłych i dziesiętnych zaznaczonych na osi liczbowej.
Zamiana ułamków zwykłych o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000
itd. na ułamki dziesiętne skończone i odwrotnie.
Zapisywanie ułamków dziesiętnych skończonych w postaci ułamków zwykłych.
Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Obliczanie ułamka danej liczby naturalnej.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i dziesiętnych.
Obliczanie kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb
mieszanych.
Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania
działań oraz praw działań.
Porównywanie różnicowe ułamków.
Szacowanie wyników działań.
Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych z zastosowaniem ułamków zwykłych i liczb
dziesiętnych.
4. Figury geometryczne

•
•
•
•
•
•
•

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
Rozpoznawanie, rysowanie odcinków, prostych prostopadłych i równoległych.
Mierzenie długości odcinka z dokładnością do 1 mm.
Znalezienie odległości punktu od prostej.
Rozpoznawanie, rysowanie, mierzenie kątów prostych, ostrych, rozwartych.
Porównywanie kątów.
Rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i kątów przyległych oraz korzystanie z ich
własności.
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Konstruowanie trójkąta o trzech danych bokach, ustalanie możliwości zbudowania
trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta).
Stosowanie twierdzenia o sumie kątów trójkąta.
Najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu.
Wskazywanie, rysowanie cięciwy, średnicy, promienia koła i okręgu.
Obliczanie obwodów trójkątów, czworokątów i innych wielokątów na podstawie ich
własności oraz zależności między bokami.
Obliczanie miary kątów, stosowanie przy tym poznanych własności kątów i wielokątów.
Obliczanie wymiarów figur płaskich w skali powiększającej i pomniejszającej.
Obliczanie pola powierzchni kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta,
trapezu.
Stosowanie jednostek pola: m2, cm2, km2, dm2, mm2, ar, hektar.
Kreślenie kół i okręgów, rozpoznawanie elementów koła oraz zależności między nim.
5. Bryły

•
•
•
•
•
•
•

Rozpoznawanie graniastosłupów prostych.
Wskazywanie wśród graniastosłupów prostopadłościanów i sześcianów, uzasadnienie
swojego wyboru.
Rozpoznawanie siatek graniastosłupów prostych.
Rysowanie siatek prostopadłościanów.
Obliczanie objętości i pól powierzchni prostopadłościanów przy danych długościach
krawędzi.
Stosowanie jednostek objętości i pojemności: litr, milimetr, dm3, m3, cm3, mm3.
Obliczanie wymiarów siatek prostopadłościanów i sześcianów w skali powiększającej
i pomniejszającej.
6. Obliczenia praktyczne

•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretowanie 100% pewnej wielkości jako całość, 50% - jako połowę, 10% - jako jedną
dziesiątą, a 1% - jako setną część pewnej wielkości liczbowej.
W przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym obliczanie procentu danej
wielkości, w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%.
Wykonywanie obliczeń zegarowych na godzinach, minutach i sekundach.
Wykonywanie obliczeń kalendarzowych na dniach, tygodniach, miesiącach, latach.
Odczytywanie temperatury (dodatniej i ujemnej).
Zamienianie i stosowanie jednostek długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr,
kilometr.
Zamienianie i stosowanie jednostek masy: gram, kilogram, dekagram, tona.
Obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość
odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość.
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