Serdecznie zapraszamy do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie dla klas IV
Matematycznym (XI edycja) i Polonistycznym (IV edycja)
„Łamigłówki bez klasówki”.
Odbędzie się on 21.05.15 r. o godz. 12:00 w SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.
Nad konkursem patronat objął Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz.
Cele konkursu:
 propagowanie nauki wśród uczniów szkoły podstawowej,
 popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych i polonistycznych wśród
uczniów,
 motywowanie uzdolnionych uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi
pasjonatami,
 diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów.

Grażyna Barcińska
Barbara Dardzińska
Anna Lewoc
Joanna Zgódka
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV ełckich szkół podstawowych.
2. Drużynę szkoły stanowi dwoje uczniów z każdego przedmiotu, którzy przychodzą
z opiekunem.
3. Opiekunowie drużyn zasiądą w komisji sędziowskiej.
4. Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
Zakres: treści programowe i ponadprogramowe w kl. IV

Regulamin XI edycji
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

„ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV szkół podstawowych.
2. Drużynę szkoły stanowi dwoje uczniów, którzy przychodzą z opiekunem.
3. Jedną z konkurencji jest rebus, który drużyny przynoszą ze sobą na konkurs.
Technika wykonania dowolna (ręcznie lub komputerowo), hasłem ma być termin
matematyczny składający się z jednego lub kilku wyrazów, ale nie może zawierać
mniej niż 14 liter. Format A4.
4. Opiekunowie drużyn zasiądą w komisji sędziowskiej konkursu.
5. Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
6. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
7.Turniej składa się z 8 konkurencji:
- Rebus
- Prawda / Fałsz
- Matematyczna gra w karty
- Krótkie zadania – mniej do liczenia, bardziej do myślenia
- Zapałczane łamanie głowy
- Zagadki liczbowe
- Rachmistrz
- Rzymska krzyżówka
(treści programowe i ponadprogramowe w kl. IV).

8. Przed ogłoszeniem wyników zaprosimy uczestników na słodki poczęstunek.
9. Konkurs odbędzie się

21 V 15 r. godz. 12:00 w SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.

10. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 kwietnia 2015 r.
tel. szkoły 87 610 26 07
lub na adres: grazynabarcinska@vp.pl

Zapraszamy wszystkie ełckie szkoły.

Organizatorki:
Grażyna Barcińska
Joanna Zgódka

Regulamin IV edycji
Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego
„ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI”

Cele konkursu
 Rozbudzenie zainteresowań pięknem języka ojczystego.
 Podnoszenie poziomu kompetencji językowych.
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem.
 Zachęcanie do pogłębiania wiedzy.
 Sprawdzenie umiejętności polonistycznych.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
 Czytanie ze zrozumieniem.
 Pojęcia z zakresu teorii literatury i gramatyki.
 Środki stylistyczne.
 Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
 Postawy składni (budowa zdania, wykresy zdania pojedynczego, związki wyrazowe).
 Synonimy, antonimy, wyrazy pokrewne.
 Formy wypowiedzi pisemnej: zaproszenie, ogłoszenie, list, dialog.
Motywem przewodnim tegorocznego konkursu będzie grzeczność w utworach literackich,
powiedzeniach i przysłowiach.
Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 21 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 9
w Ełku, ul. Piwnika Ponurego 1.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą faksem na numer 87 610 26 07 lub mailem
sp9elk@tlen.pl na adres szkoły do dnia 25.04.2015 roku.
Do konkursu należy zgłosić dwóch uczniów z klas IV. Eliminacje wewnętrzne każda
szkoła przeprowadza we własnym zakresie.
Przebieg konkursu
 Każda drużyna przynosi przygotowany wcześniej przez siebie rebus z dowolnym
hasłem polonistycznym..
 Czas trwania ok. 60 min.
 Do prac komisji zapraszamy nauczycieli – opiekunów ze wszystkich szkół.
 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w tym samym dniu.
 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu
i opiekunowie otrzymają dyplomy.
Organizatorki:
Barbara Dardzińska
Anna Lewoc

