
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury 

 

I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie konkursu 

1)  Sprawność rachunkowa. 

Uczeń: 

     1)  wykonuje działania na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, 

     2)  stosuje algorytmy działań pisemnych, 

     3)  wykorzystuje powyższe umiejętności w sytuacjach praktycznych. 

2)  Wykorzystanie i tworzenie informacji. 

Uczeń: 

1) interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, 

2) rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, 

3) zna podstawową terminologię, 

4) formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. 

       3)  Modelowanie matematyczne. 

       Uczeń: 

1) dobiera odpowiedni model matematyczny do danej sytuacji, 

2) stosuje poznane wzory i zależności, 

3) przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania. 

        4)   Rozumowanie i tworzenie strategii. 

        Uczeń: 

1) prowadzi rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 

2) ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 

3) potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 

  

II. Treści kształcenia 

Etap I 

1) Treści objęte Podstawą Programową z wyłączeniem: 

Działów: 3. Liczby całkowite, 10. Bryły, 13. Elementy statystyki opisowej, 

a także z wyłączeniem: obliczeń procentowych, obliczeń związanych z prędkością, drogą          

i czasem. 

2) Treści poszerzające Podstawę Programową o : 

- podzielność liczb (dzielniki, wielokrotności liczb), 

- cechy podzielności liczb przez 2,3,4,9,10,25,100. 

            - rozkład liczby wielocyfrowej na czynniki pierwsze, 



- własności dzielenia z resztą, 

- NWW i NWD liczb naturalnych, 

- wyznaczanie liczby, znając jej ułamek. 

- zapis  ułamka nieskończonego okresowego  

 

Etap II 

1) Treści objęte Podstawą Programową. 

2) Treści poszerzające Podstawę Programową obowiązujące na etapie I oraz: 

- działania na liczbach wymiernych ujemnych. 

 

Etap III 

1) Treści objęte Podstawą Programową. 

2) Treści poszerzające Podstawę Programową obowiązujące na etapie I i II, oraz: 

- przedstawianie liczb zapisanych w systemie dziesiątkowym w zakresie do 1000 w systemie  

  rzymskim i odwrotnie, 

- obliczanie procentu danej liczby, nie tylko w stopniu trudności typu 50%, 10%,20%. 

- wyznaczanie liczby, mając dany jej procent, 

- rozwiązywanie zadań typu: „Uzasadnij, że…” w obszarze obowiązującej tematyki. 

 

Forma Konkursu 

Arkusz konkursowy składał się będzie z:  

 

1) krzyżówki, 

2) zadań z „luką”, 

3) zadań zamkniętych, 

4) zadań typu prawda – fałsz, 

5) zadań otwartych. 

 

Uwagi: 

1. Ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie odpowiedzi. 

2. Uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

3. Uczniowie przynoszą na eliminacje wszystkich szczebli przybory do pisania oraz przybory 

do geometrii. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Proponowana literatura: 

- Mirosław Uscki, Piotr Nodzyński, Zbigniew Bobiński, Koło matematyczne w szkole podstawowej,   

  Wydawnictwo AKSJOMAT Piotr Nodzyński, Toruń, wyd. 2013. 

 

- Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  w klasach 4. 5 i 6  

  szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji  

  elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ] 

 

- Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w klasach 2 i 3  

  szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji 

  elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ] 

 

- Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  

  w 4,5 i 6 klasie szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne  

  tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ] 

 

- Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  

  w klasach 2 i 3 szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne 

  tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ] 

 

- Testy konkursowe Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody   

  dla uczniów szkół podstawowych  woj. śląskiego w latach 2010/11, 2011/2012, 2012/2013,  

  2013/2014 oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół  

  podstawowych woj. śląskiego w roku szk.2014/15, 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zasobyip2.ore.edu.pl/
http://zasobyip2.ore.edu.pl/
http://zasobyip2.ore.edu.pl/
http://zasobyip2.ore.edu.pl/


 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Bielsku-Białej 

ul. Legionów 25 

43-300 Bielsko-Biała 

 
Protokół  

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

 
Nazwa szkoły ................................................................................................................................. 
 

Adres i telefon .................................................................................................................................. 
 

Adres internetowy ........................................................................................................................... 
 

Gmina/Powiat .................................................................................................................................. 
 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego/Delegatura Kuratorium Oświaty 

w ..................................................... /wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/. 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 
 

Lp. imię i nazwisko nauczyciela funkcja  miejsce pracy  

wpisać ,w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole 

podpis 

1  Przewodniczący   

2  Członek   

3  Członek   

 
stwierdza, że: 

1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie 

z zasadami określonymi w § 18 Regulaminu konkursu, 

2. eliminacje szkolne konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem 

zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

 

Liczba uczniów biorących udział w konkursie ......................................................... 
 

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84% i więcej punktów ......................................... 
 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu ........................................................................... 

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

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego Szkolnej  Komisji Konkursowej 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 A 

Wykaz uczniów,  

którzy osiągnęli  84%i więcej punktów na etapie szkolnym 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

Lp. 
imię i nazwisko ucznia  

(wg malejącej liczby  

uzyskanych punktów) 

data 

urodzenia 

ucznia 

miejsce 

urodzenia 

ucznia 

klasa 

liczba  

uzyskanych 

punktów 

ID szkoły 

 

 

 

 

      

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

 

      

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

 

      

  

 

     

 

 

 

 ...................... ............................. ................................ 
 data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły  



 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Bielsku-Białej 

ul. Legionów 25 

43-300 Bielsko-Biała 
 

Protokół  

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w .................................................. 

 

Lp. imię i nazwisko członka komisji 

wojewódzkiej konkursu 

funkcja  podpis 

1  Koordynator etapu rejonowego  

2  Członek  

 

stwierdza, że eliminacje rejonowe konkursu zostały przeprowadzone zgodnie 

z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych .................................... 

 
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu konkursu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu ............. 

 

Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu konkursu ........ 

 

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84% i więcej punktów ............................................... 

 

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji 

Excel zawierającej następujące kolumny: 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 A 

 

Wykaz uczestników  

etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki  

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 
 

(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów) 

 

 

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy 

opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

...........................             .........................................................................................
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 
 

Protokół  

etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół 

podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2016/2017 został przeprowadzony zgodnie  

z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego konkursu należy opracować w tabeli 

sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny: 
 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 
 

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 90 % i więcej punktów ......................................... 

 

 

Obserwator ...............................................        ................................        .............................. 
   imię, nazwisko    nazwa instytucji   podpis 

 
 

 ..............................................                .......................................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 A 

 

 

       Kuratorium Oświaty 

       w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista laureatów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

   

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

stwierdza, że laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla 

uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2016/2017 zostali 

następujący uczniowie: 

 

Wykaz laureatów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel 

zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod 

pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko 

dyrektora szkoły. 

 

Ogólna liczba laureatów wynosi  ....................... 

 

 

 ..............................................                .......................................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 B 

 

       Kuratorium Oświaty 

       w Katowicach 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista finalistów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Matematyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ........................................................................... 

 

stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół 

podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2016/2017 zostali następujący uczniowie: 

 

Wykaz finalistów konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel 

zawierającej następujące kolumny: 
 

 

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba 

uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, 

kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię  

i nazwisko dyrektora szkoły. 

 

Ogólna liczba finalistów wynosi  ....................... 

 

    ......................                ........................................... 
 miejscowość,  data podpis Przewodniczącego 

  Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
1
 

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły 

odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem. 

1. Nazwisko ucznia  

2. Imię ucznia  

3. Data i miejsce urodzenia ucznia  

4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

 Matka/prawny opiekun   

 Ojciec/prawny opiekun  

5. Pełna nazwa szkoły  

6. Klasa  

7. Adres szkoły   

8. Powiat      

9. Gmina  

10. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły  e-mail:    

11. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, 

na terenie której znajduje się szkoła 

 

12. Imię i nazwisko, stopień naukowy
2
 osoby 

przygotowującej ucznia do konkursu 

 

13. Numer kodowy wypełnia członek Komisji  

Konkursowej w dniu konkursu 

 

 

 ………………………..      ……………………………….. 

 data                            podpis i pieczątka Dyrektora szkoły 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922): 
a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu, zawartych w karcie do kodowania, jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,  

ul. Powstańców 41A 

b) dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją konkursu 
c) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy 

d) obowiązek podania danych osobowych przez uczestników konkursu wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, 
poz.125 z późn. zm.) 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW 

Wyrażam zgodę
3
 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach 

internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

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

 data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna    podpis  

 

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ WYNIKÓW 

Wyrażam zgodę
3
 na przetwarzanie danych osobowych i nie wyrażam zgody

4
 na publikację wyników konkursu 

mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

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

 data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna    podpis  

                                                 
1
 WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 

2
 wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego 

3
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z 

późn. zm.). 
4
 W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki ucznia 

 


