
Regulamin 

IX  Powiatowego Turnieju  

„Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par” 

I. Cele konkursu: 
- wdrażanie do efektywnego wykorzystania zintegrowanej wiedzy w praktyce 

- rozwijanie zainteresowań 

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, skutecznego porozumiewania się. 

II. Organizatorzy: 
 Gimnazjum Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego 

            w Częstochowie 

III. Warunki uczestnictwa: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich gimnazjum. Szkoła zgłasza dwóch 

uczestników wybranych   w drodze eliminacji szkolnych – I etap ( zadania – załącznik). 

IV. Termin konkursu: 
Konkurs – II etap odbędzie się 5 lutego 2016 r. w Gimnazjum Nr 18  w Częstochowie,                          

ul. Orkana 95/109 o godzinie 11.00 

V. Termin zgłoszeń: 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie do  30 stycznia 2016 r. w jednej                       

z wybranych form: 

- na adres szkoły 

- faks  (034) 366 34 34 

- e-mail: g18@edukacja.czestochowa.pl  

Prosimy również o telefoniczne potwierdzenie wysłania zgłoszenia ( w poprzedniej edycji 

nie wszystkie zgłoszenia dotarły do organizatora) na nr 34 3663333 

VI. Przebieg konkursu i zasady oceniania: 
1. W konkursie bierze udział po dwóch przedstawicieli uczniów klas drugich danej szkoły 

wytypowanych poprzez eliminacje wewnętrze .  

2. Rywalizujące ze sobą drużyny uczestniczą w poszczególnych konkurencjach. 

3. Sędziowie wyjaśniają na czym polegają konkurencje, czuwają nad wykonaniem 

zadania, mierzą czas oraz zapisują zdobyte punkty. 

4. Po zakończeniu przez zawodników wszystkich etapów konkursu sędziowie wyłaniają 

zwycięzców. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku takiej 

samej ilości punktów łączny czas pracy. 

VII. Zakres materiału: 
Podzielność w zbiorze liczb naturalnych. Działania na liczbach wymiernych. Obliczanie NWD 

i NWW. Znajomość liczb pierwszych i złożonych oraz pojęcia wartości bezwzględnej. 

Przybliżenia dziesiętne liczb wymiernych. Szacowanie liczb wymiernych. System rzymski. 

Zamiana jednostek. Procenty i ich zastosowania praktyczne. Przekształcanie wyrażeń 

algebraicznych. Rozwiązywanie prostych równań i nierówności. Znajomość podstawowych 

pojęć z geometrii. Rodzaje i własności trójkątów oraz czworokątów. Obliczanie ich obwodów 

i pól. Twierdzenie Pitagorasa. Koło. Kąty  w kole.  Praktyczne zadania z treścią.  

Odczytywanie mapy. Skala. Obliczenia związane z różnicą czasu w różnych miejscach na 

świecie. Różnorodność organizmów roślinnych i zwierzęcych. Recykling. 

Układ okresowy – symbole pierwiastków. Podstawowe związki chemiczne. Znajomość 

wzorów sumarycznych związków – kwasy, zasady. Zastosowanie praw chemicznych. 

Podstawowe terminy i pojęcia fizyczne. 

Patronat nad konkursem objęło Częstochowskie Stowarzyszenie Matematyczne. 

Laureaci konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatorów i Patronów oraz przez 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 

 
          Organizatorzy 
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