
 

Szkoła Podstawowa  

im. ks. St. Konarskiego 

w Wielkiej Wsi  

 

zaprasza na 

 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS 

„MATEMATYCZNY  

CZAR PAR” 
 

PARTNERZY KONKURSU: 

  

BERTSCH POLSKA SP. Z O.O. 

                                                          ul. Słowackiego 15 

                                                       32-200 Miechów 

 

Jest to konkurs, w którym treści i problemy matematyczne zostały przeniesione na grunt 

lubianych przez wszystkich gier, krzyżówek, zabaw. Jest to również konkurs, w którym ważne są 

nie tylko wiadomości, ale także umiejętności: współpracy, współodpowiedzialności oraz dobrania 

odpowiedniej strategii działania. 

 W konkursie rywalizują ze sobą pary. Prosimy o wybranie spośród swoich uczniów 

interesujących się matematyką  po jednej parze uczniów z klasy V oraz z klasy VI. Ze względów 

organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału szkoły w konkursie do dnia                  

31 marca 2011 r. 

 

 



Drodzy Nauczyciele Matematyki 

Szkół Podstawowych Gminy Wielka Wieś 

Serdecznie zapraszamy Waszych uczniów 

klas V i VI do udziału 

w 

„MATEMATYCZNYM  CZARZE  PAR”. 

Konkurs odbędzie się 

w 

Szkole Podstawowej 

im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi 

28 kwietnia 2011 r. o godz. 9.30 
 

 

 

Drogi Uczniu klasy piątej i szóstej 

Szkoły Podstawowej! 

Odpowiedz na następujące pytania: 
• Czy lubisz uczyć się matematyki? 
• Czy wiesz, co to jest tangram? 
• Czy pasjonuje Cię rozwiązywanie krzyżówek? 
• Czy bawiłeś się dominem? 
• Czy jesteś „dobry” z matematyki? 
• Czy znasz kogoś, kto też lubi matematykę? 
• Czy rozumiesz się z nim nawet „bez słów”? 
• Czy tworzycie razem zgraną parę? 

 
Jeśli są wśród Was osoby, które odpowiedziały 

 na większość pytań  „TAK” -   
to zapraszamy do udziału w konkursie. 

 
 

Zakres wymagań: 
 

- ogólne wiadomości objęte programem nauczania kl.    
IV – VI 
- wiadomości z planimetrii poziom klasy V 
- liczby rzymskie 
- zamiana jednostek 
- umiejętność obliczania wartości wyrażeń 
arytmetycznych 
- tangram 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają 

nauczyciele  matematyki:  

Grażyna Pogan, Joanna Nowakowska - Niemiec 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi  (tel. 124191013) 

Gimnazjum w Białym Kościele (tel. 124191918) 

(tel. grzecznościowy 691513761) 

 

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nauczycieli 

o przesłanie na adres:  spwielkawies@go2.pl ostatecznego 

składu zespołu reprezentującego daną szkołę do dnia 

26.04.20011 r.  


