
 

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZN

 DLA UCZNIÓW KLAS 
 „MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA 

CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja przedmiotów ścisłych.
 Rozwijanie zainteresowań matematyczno 
 Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.
 Wdrażanie do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy.
 Trening umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów.
 Promowanie najlepszych osiągnięć uczniów oraz wyłanianie młodych talentów.
 Poszerzenie wiedzy z przedmiotów w odniesieniu do podstawy programowej.
 Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł.
 Doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się.
 Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów .
 

 
MIEJSCE: 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 1  w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Wyspiańskiego 8
 
ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów 
uczestniczyć zainteresowani uczniowie szkół gminy Ropczyce.

2. Szkoły zgłaszają swój udział
w sekretariacie szkoły. Tel.: 017 2218 419
równa maksymalnie 2 x ilość oddziałów klas 

3. Prosimy o przyniesienie oświadczeń uczestników 
4. W skład komisji będą wchodzić nauczyciele ze szkół, których uczniowie są uczestnikami 

konkursu. 
5. Za całość pracy komisji odpowiada Przewodnicząca Ko
6. Komisja konkursowa na podstawie wyników ustala listę zwycięzców. O zwycię

liczba uzyskanych punktów. Nagrody dla zwycięzców uczestników konkursu zostaną rozdane 
na następujących zasadach:

Miejsca 1-3 – dyplomy laureatów oraz nagrody 
Każdy uczestnik konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma dyplom

7. Konkurs jest jednoetapowy 
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KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH 
„MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – TRÓJKA DOSKONAŁA”

 

Popularyzacja przedmiotów ścisłych. 
Rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów. 
Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy. 
Trening umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów. 
Promowanie najlepszych osiągnięć uczniów oraz wyłanianie młodych talentów.
Poszerzenie wiedzy z przedmiotów w odniesieniu do podstawy programowej.
Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł. 
Doskonalenie umiejętności efektywnego uczenia się. 
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów .

Nr 1  w Ropczycach 
. Wyspiańskiego 8 

ORGANIZACJA KONKURSU: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
uczestniczyć zainteresowani uczniowie szkół gminy Ropczyce. 
Szkoły zgłaszają swój udział w ustalonym terminie. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 

Tel.: 017 2218 419. Ilość osób zgłoszonych do konkursu może być 
x ilość oddziałów klas ósmych w danej szkole. 

Prosimy o przyniesienie oświadczeń uczestników (załącznik nr 1). 
W skład komisji będą wchodzić nauczyciele ze szkół, których uczniowie są uczestnikami 

Za całość pracy komisji odpowiada Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Anna Chodak
Komisja konkursowa na podstawie wyników ustala listę zwycięzców. O zwycię
liczba uzyskanych punktów. Nagrody dla zwycięzców uczestników konkursu zostaną rozdane 
na następujących zasadach: 

dyplomy laureatów oraz nagrody rzeczowe. 
Każdy uczestnik konkursu niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma dyplom. 

Konkurs jest jednoetapowy  
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycah 

Ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce 

www.sp1ropczyce.pl 

   tel. 17 2218419 

PRZYRODNICZEGO 

TRÓJKA DOSKONAŁA” 

Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności. 

Promowanie najlepszych osiągnięć uczniów oraz wyłanianie młodych talentów. 
Poszerzenie wiedzy z przedmiotów w odniesieniu do podstawy programowej. 

Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, dążenia do osiągania sukcesów . 

ósmych szkoły podstawowej.  W konkursie mogą 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
. Ilość osób zgłoszonych do konkursu może być 

W skład komisji będą wchodzić nauczyciele ze szkół, których uczniowie są uczestnikami 

misji Konkursowej: Anna Chodak. 
Komisja konkursowa na podstawie wyników ustala listę zwycięzców. O zwycięstwie decyduje 
liczba uzyskanych punktów. Nagrody dla zwycięzców uczestników konkursu zostaną rozdane 
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PRZEBIEG KONKURSU: 

 Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej. 
 Uczniowie samodzielnie rozwiązują test (sześć pytań z każdego przedmiotu, w tym po 4 

zadania zamknięte i dwa otwarte).  
 Czas trwania konkursu : 90 minut. 
 Można korzystać z prostego kalkulatora. 
 Za organizację i prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Komisja Konkursowa. 

 
TEMATYKA KONKURSOWA: 
 

 Liczby i działania; 

 Działania na potęgach i pierwiastkach; 

 Wyrażenia algebraiczne; 

 Twierdzenie Pitagorasa; 
 Wielokąty i okręgi; 

 Graniastosłupy i ostrosłupy; 

 Rodzaje oddziaływań, ich skutki i wzajemność oddziaływań; 

 Siła i jej cechy; 

 Stan skupienia substancji, oddziaływania międzycząsteczkowe; 
 Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów; 

 Masa i ciężar ciała; 

 Gęstość i jej jednostka w Układzie SI; 

 Hydrostatyka i aerostatyka: Parcie a ciśnienie; 

 Ruch i jego parametry; 
 I, II i III zasada dynamiki Newtona;  

 Praca, moc, energia i ich jednostki, rodzaje energii mechanicznej; 

 Energia wewnętrzna; 

 Ciepło właściwe,  jednostka ciepła właściwego; 

 Zmiany stanów skupienia substancji; 
 Prąd elektryczny, napięcie i natężenie prądu, obwody prądu elektrycznego; 

 Praca i moc prądu elektrycznego, energia elektryczna; 

 Przemiany energii elektrycznej; 

 Substancje i ich przemiany; 

 Budowa atomu, a położenie pierwiastka w układzie okresowym, zapełnianie powłok 
elektronowych; 

 Izotopy, promieniotwórczość; 
 Wartościowość, wiązania chemiczne:(jonowe, kowalencyjne); 

 Masa atomowa, masa cząsteczkowa; 

 Podstawowe prawa chemiczne (prawo stałości składu, prawo zachowania masy); 

 Stechiometria równań reakcji, typy reakcji chemicznych; 

 Rodzaje roztworów, rozpuszczalność, stężenie procentowe (rozcieńczanie, zatężanie, 
obliczenia z wykorzystaniem gęstości), mieszanie roztworów, odczyn roztworów, skala  pH; 

 Metale, niemetale, stopy metali, aktywność metali, korozja; 
 Tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole; 

 Reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe i jonowe skrócone). 

 Węgiel i jego związki z wodorem (alkany, alkeny, alkiny) 

 Pochodne węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe) 
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WYKAZ LITERATURY: 
 
Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, książki pomocnicze dopuszczone przez MEN dla 
uczniów gimnazjów i szkół podstawowych, m. in.: 

 Krzysztof Pazdro, Maria Koszmider: „Zadania od łatwych do trudnych”, Warszawa, Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro; 

 Zdzisław Głowacki: ,,Konkursy chemiczne w gimnazjum”, Toruń, Oficyna Wydawnicza 
„Tutor”; 

 Zbiór zadań z fizyki – Nowa Era, Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum R. Subieta; 

 Matematyka 2. Zbiór zadań dla gimnazjum M.Braun, J.Lech, GWO. 
 
 

Organizatorzy: 
Anna Chodak, Agata Subczak, Alicja Ziobro 

 
POD PATRONATEM PANI DYREKTOR BOŻENY RYGIEL 
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Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział 

w VI edycji konkursu matematyczno - przyrodniczego „Matematyka, 

fizyka, chemia– trójka doskonała” 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i użycie 

wizerunku mojego dziecka …………………………………................................. 

ucznia klasy ………………. szkoły …………………………………................... 

do celów związanych z udziałem w  VI edycji konkursu matematyczno - 

przyrodniczego „Matematyka, fizyka, chemia– trójka doskonała”w roku 

szkolnym 2019/2020 organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 

w Ropczycach. 

 

…………………………………. 

podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 


