
Szkolny konkurs metamatematyczno – przyrodniczy  

dla uczniów klas 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 14 

 

Termin: Marzec – Maj 2014r. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych 

- doskonalenie umiejętności twórczego, niestereotypowego myślenia 

- integracja międzyprzedmiotowa 

- przygotowanie uczniów do stawiania i weryfikowania własnych hipotez, 

uogólniania spostrzeżeń oraz formułowania wniosków 

- rozwijanie umiejętności precyzyjnego posługiwania się językiem 

matematycznym, prezentowania toku rozumowania w sposób przemyślany  

i przejrzysty 

- rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych uczniów 

- pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł 

- kształtowanie umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy 

- pokazywanie uczniom wymiaru praktycznego matematyki i przyrody 

- współpraca międzyprzedmiotowa nauczycielek matematyki i przyrody 

 

Ogólne zasady konkursu 

1. Szkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „?” skierowany jest do 

uczniów klas 4-6 

2. Zestawy konkursowe będą dostępne na tablicy matematyczno-

przyrodniczej zgodnie z harmonogramem (4 etapy) 

 

ETAP Termin wykonania zadań Temat zestawu 

1 5.03. – 17.03. Jedziemy na wycieczkę 

2 17.03. – 31.03. Robimy zakupy 

3 31.03. – 14.03. Myślimy twórczo i logicznie 

4 14.03. – 5.05. Poznajemy życie na wsi 

 

3. Uczniowie startują w trzech kategoriach: klasa 4, klasa 5, klasa 6. 

4. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zestawy zadań (w dowolnej formie, 

schludnie, czytelnie). Rozwiązania zadań dostarczają zgodnie  

z harmonogramem, do pani Beaty lub pani Renaty, nie przekraczając 

ustalonego terminu. 



5. Zadania będą oceniane merytorycznie - poprawność obliczeń, jednostki 

itp, pod względem estetycznym, czytelności zapisu, a także 

kreatywności przygotowanych pomysłów i rozwiązań. 

6. Pracę będą sprawdzane przez koordynatorki – p. Renatę Korolczuk  

i p. Beatę Gryz 

7. Uczestnicy po każdym zakończonym etapie będą informowani  

o uzyskanym wyniku wyrażonym w liczbie zdobytych punktów. 

8. Po każdym etapie konkursu wyłoniony zostanie Mistrz w kategorii 

klasa 4, 5 i 6. Po zakończeniu wszystkich etapów zostanie wyłoniony 

Laureat konkursu w kategorii klasa 4, 5 i 6 na podstawie sumy 

punktów uzyskanej z czterech etapów. 

9. Ostateczne ogłoszenie wyników całego konkursu nastąpi do końca maja 

2014. Rozdanie nagród rzeczowych (dla Mistrzów i Laureatów) nastąpi 

na artystycznym zakończeniu roku szkolnego. 

10. Uczeń, który weźmie udział w co najmniej dwóch etapach, w których 

uzyskał minimum 80% możliwych do zdobycia punktów otrzymają 

ocenę bardzo dobrą (cząstkową) z matematyki i przyrody. 

11. Uczeń, który uzyska tytuł Mistrza w danej kategorii otrzyma prezent 

niespodziankę. 

12. Laureaci w poszczególnych kategoriach (klasa 4, 5 i 6) otrzymają 

ocenę celującą (cząstkową) z matematyki i przyrody oraz prezent 

niespodziankę  

  



ETAP 1 

Jedziemy na wycieczkę 
 

Twoim zadaniem jest przygotowanie pełnej oferty wycieczki (4-5 dniowej) dla grupy 20 

uczestników (18 uczniów i 2 nauczycieli) mieszkającej w Warszawie. Sam zdecyduj, gdzie 

pojadą Twoi uczestnicy, czym się tam dostaną i co będą tam robili… Możesz popuścić 

wodze fantazji 

My oczekujemy szczegółowych informacji o tym miejscu oraz kalkulacji kosztów. Praca 

powinna mieć formę oferty wycieczki. 

 

Szczegółowe wytyczne do tego, co powinna zawierać praca: 

 

Lp. Zadania Uwagi 

Punktacja 

klasa 4,5 
Max 100p+5p 

Punktacja 

klasa 6 
Max 120p+5p 

1 Miejsce wyjazdu Opis miejsca: 

-walory przyrodnicze (zbiorniki 

wodne, las, ukształtowanie terenu 

itp.), 

-położenie geograficzne, może być 

mapka 

min. pół strony A-4 

10p 10p 

2 Środek 

transportu,  

koszt 

-informacja o środku transportu 

-odległości wybranego miejsca od 

Warszawy 

-czas trwania podróży 

-koszcie jednostkowym transportu 

(dla jednego uczestnika) i koszcie 

całkowitym –dla całej grupy  

-transport w obie strony 

Ważne: Poprawne obliczenia, 

jednostki, czytelny  

i przejrzysty zapis 

20p 20p 

3 Noclegi  

i wyżywienie 

A. Miejsce noclegów 

B. Warunki: 

-rodzaj pokoi – ilu osobowe, 

-koszt jednostkowy np. za pokój 

lub za osobę, 

-wyżywienie dla jednej osoby  

i całej grupy, 

20p 20p 



-całkowity koszty noclegu z 

wyżywieniem dla jednej osoby 

oraz dla całej grupy 

Ważne: Poprawne obliczenia, 

jednostki, czytelny  

i przejrzysty zapis 

4 Atrakcje  

na miejscu 

-szczegółowy plan na wszystkie 

dni pobytu: jakie atrakcje są 

planowane, co będzie zwiedzane 

-koszt wejść np. do muzeum, na 

zajęcia, przewodnicy, 

-koszt jednostkowy i dla całej 

grupy za dany punkt programu 

Ważne: Poprawne obliczenia, 

jednostki, czytelny  

i przejrzysty zapis 

30p 30p 

5 Ubezpieczenie 

wyjazdu* 

Koszt ubezpieczenia wyjazdu 

grupy 

Dodatkowo 

5p 

Dodatkowo 

5p 

6 Źródła Szukając informacji o noclegu, 

transporcie, programie itp. należy 

podać źródła z jakich czerpane był 

te informacje (np. dokładne 

adresy stron internetowych) 

10p 10p 

7 Koszt całkowity 

wyjazdu 

Obliczenie całkowitego kosztu 

wyjazdu: 

- dla grupy 

- dla pojedynczego uczestnika 

10p 10p 

8 Klasy szóste 

Procenty 

Przedstaw na diagramie 

procentowy udział kosztów 

poszczególnych elementów 

wyjazdu (transport, noclegi  

i wyżywienie, koszt atrakcji  

i ewentualnie ubezpieczenie). 

- 20p 

 

Przygotowana oferta powinna być estetyczna i przejrzysta. 

Informacje do przygotowania pracy możecie zdobywać w różnych źródłach np. strony 

internetowe. 

Prace muszą być podpisane. 

Można je wykonywać na komputerze. Nie ma określonej objętości pracy, wszystko zależy 

od kreatywności twórcy. 

 

 


