
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS IV – VII W KONKURSACH 

MATEMATYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 

     W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kl. IV - VII wzięli udział w sześciu konkursach 

matematycznych na szczeblu województwa, ogólnopolskim i międzynarodowym.  

Były to następujące konkursy: 

1. Wojewódzki Konkurs Matematyczny organizowany przez Kuratoriom Oświaty     

w Rzeszowie - najlepszy wynik w konkursie na szczeblu szkolnym 

uzyskała Milena Wiech, uczennica klasy VII.  

 

2. Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny. 

  Alfik Matematyczny organizowany przez Towarzystwo „Łowcy Talentów” Jersz, to popularny 

ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania 

samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. 

Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich 

uzdolnienia i talenty matematyczne. 

Uczniowie Kacper Kuźniar z klasy czwartej, za zajęcie 2. miejsca                   

w województwie podkarpackim oraz Zuzanna Ziobro z klasy szóstej za 

uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 13. miejsce w województwie, otrzymali 

dyplomy uznania. 

3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea – najlepszy wynik                

w konkursie uzyskał uczeń klasy czwartej Hubert Stachowicz -  245. 

miejsce. W konkursie wzięło udział około 11 tys. uczniów. 

    Konkurs Matematyczny Pangea do roku 2013 funkcjonował jako MMC (Meridian Mathematic 

Competition. Patronem merytorycznym konkursu jest Międzynarodowa Szkoła Meridian.         

Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, 

Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na 

Węgrzech. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7). Organizowany jest              

w dwóch etapach: etap szkolny koordynowany jest w szkołach przez nauczycieli przedmiotu, na etap 

finałowy najlepszych uczniów zaprasza się do Warszawy. 

4. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny”. 

    Ogólnopolski konkurs matematyczny ORZEŁ przeznaczony jest dla uczniów od klasy I do klasy 

VII szkoły podstawowej. Rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych: klasa I - II, klasa III-IV, klasa 

V-VI i VII. .Konkurs był testem jednokrotnego wyboru składającego się z określonej liczby pytań. 

Ogólnopolski Organizator konkursu DELTA spośród wszystkich uczestników z całej Polski wyłonił 

34  laureatów.  



Uczestnikom, którzy nie otrzymali tytułu Laureata, ale uzyskali wysoki 

wynik, organizator postanowił przydzielić wyróżnienie, które otrzymał 

uczeń klasy czwartej Hubert Stachowicz. 

Uczeń otrzymał dyplom oraz nagrodę w postaci książki. 

5. Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia. 

  Konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej przeprowadzony był  w trzech grupach 

wiekowych tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III), dla szkoły podstawowej (klasa IV-VI) oraz 

dla szkoły podstawowej (klasa VII) i gimnazjum (klasy II-III). Dla każdej z tych grup został 

przygotowany inny zestaw łamigłówek.  

Zuzanna Ziobro uczennica klasy szóstej uzyskała tytuł laureata, 

otrzymując „Tytuł Mistrza Logicznego Myślenia”, zajmując 10. miejsce    

w konkursie. Uczeń klasy czwartej Kacper Kuźniar zajmując 11. miejsce 

otrzymał „Tytuł Eksperta Logicznego Myślenia”. 

6. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny organizowany jest przez Kangourou Sans 

Frontières Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. 

Konkursowi patronują: 

Wydział Matematyki i Informatyki  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Polskie Towarzystwo 

Matematyczne. 

 

Uczniowie klasy czwartej: Kamila Baran, Kacper Kuźniar oraz Hubert 

Stachowicz za wyróżnienie w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody 

książkowe. 
 

Wszystkim uczniom biorącym udział  konkursach, a byli to, oprócz wyżej wymienionych: Maciej 
Borek z klasy czwartej; Piotr Kużdżał z klasy szóstej; Martyna 

Wilk, Julia Kawa, Sandra Mita oraz Wiktoria Wąsik z klasy siódmej;  
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 


