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MMAATTEEMMAATTYYKKAA  WW  LLIITTEERRAATTUURRZZEE  II  SSZZTTUUCCEE    

  

MMIIĘĘDDZZYYPPRRZZEEDDMMIIOOTTOOWWYY  KKOONNKKUURRSS  MMIIEEJJSSKKII  DDLLAA  UUCCZZNNIIÓÓWW  SSZZKKÓÓŁŁ  PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH  WW  ZZAABBRRZZUU  
EDYCJA  PT. „W TAJEMNICZYM OGRODZIE” 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  
 
 
 

I. Organizatorem Konkursu Międzyprzedmiotowego Matematyka w literaturze i sztuce dla uczniów Szkół 
Podstawowych w Zabrzu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7 w Zabrzu. 
Zadania konkursowe sprawdzają wiedzę i umiejętności określone podstawą programową z matematyki, 
języka polskiego i plastyki dla szkoły podstawowej.  
 

II. Celem konkursu Matematyka w literaturze i sztuce jest: 

 kształtowanie wrażliwości humanistycznej i artystycznej  

 rozwijanie zdolności matematycznych    

 pobudzanie do twórczego myślenia i działania 

 łączenie zainteresowań matematycznych z artystycznymi i humanistycznymi  

 dążenie do wszechstronnego rozwoju   

 integracja młodzieży szkół podstawowych miasta 

 wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej. 
 
III. Konkurs składa się z części pisemnej i części ustnej.  
Część pisemna odbywa się w szkole macierzystej uczestnika konkursu i polega na napisaniu wiersza  
w związku z wybranym prawem matematycznym ujętym w podstawie programowej z matematyki dla szkoły 
podstawowej. Tekst wiersza należy przesłać do organizatora.  
Część ustna - finałowa przeprowadzana jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Ks. J. Wajdy 7 
w Zabrzu i polega na prezentacji wykonanego wcześniej plakatu nawiązującego do treści książki Frances 
Hodgson Burnett Tajemniczy ogród oraz na odpowiedzi na dwa wylosowane pytania (jedno polonistyczne, a 
drugie matematyczne).  
 
Część pisemna, czyli napisanie wiersza ilustrującego wybrane prawo matematyczne oceniana jest przez 
organizatora pod względem: 

 samodzielności,  
 zgodności z tematem konkursu,  
 pomysłowości,  
 oryginalnego sposobu interpretacji tematu. 

Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane. Do każdej pracy powinna być dołączona: metryczka 
(załącznik nr 1), zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace bez obydwu 
załączników nie będą przyjmowane.  
Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć w kopercie z dokładną nazwą szkoły drogą 
pocztową (lub osobiście) na adres organizatora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Ks. J. Wajdy 7 
w Zabrzu lub drogą elektroniczną (skan pracy i skany załączników) na adres elektroniczny organizatora 
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zso_13@wp.pl lub Konkurs.mat.lit@o2.pl z dopiskiem „Matematyka w literaturze i sztuce. Wiersz” do 
7 grudnia 2015.  
 
 
 
 
Część ustna obejmuje następujące zadania konkursowe: 
1. Prezentacja wykonanego wcześniej plakatu nawiązującego do treści książki Frances Hodgson Burnett 

Tajemniczy ogród. Plakat musi zawierać się w formacie A1 i może zostać wykonany dowolną techniką.  
2. Konkurs wiedzy matematycznej i polonistycznej obejmujący następujące zakresy materiału:  

 

 Analiza i interpretacja tekstów kultury (literackiego, plastycznego). 
 Wiedza i umiejętności matematyczne z działu: Figury na płaszczyźnie. 
 Wiedza i umiejętności matematyczne z działu: Procenty. 
 Wiedza i umiejętności matematyczne z działu: Działania na liczbach. 
 Wiedza językowa z zakresu słowotwórstwa, fleksji oraz składni języka polskiego. 
 Wiedza i umiejętności z zakresu leksyki i semantyki języka polskiego.  
 Wiedza z zakresu znajomości środków stylistycznych. 
 Odbiór tekstów kultury. 
 Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
 Wiedza i umiejętności z zakresu frazeologii języka polskiego. 

 
 

IV. Wyniki konkursu.  
Uczestnicy, którzy po pierwszym etapie uzyskają najwyższą ilość punktów, wezmą udział w finałowym etapie 
drugim.  
Prace uczestników na etapie pisemnym sprawdzane będą przez organizatorów konkursu, którzy  
powiadomią uczestników o zakwalifikowaniu się do etapu ustnego. 
Uczestnicy na etapie ustnym oceniani będą przez komisję konkursową złożoną z nauczycieli – opiekunów 
wszystkich uczestników zakwalifikowanych do etapu ustnego.  
 
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.  
 
 
V. Terminy związane z nadsyłaniem zgłoszeń. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 30 listopada 2015 r. na 
adres: zso_13@wp.pl (niniejszy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie 

internetowej szkoły zso_13@wp.pl) lub na adres organizatora Konkurs.mat.lit@o2.pl   

 
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczniów.  
 
 
VI. Terminy przeprowadzenia etapów konkursowych. 
7 grudnia 2015  – termin dostarczenia pracy.  
9 grudnia 2015  - przeprowadzenie etapu ustnego. Początek o godzinie 12.00. Czas trwania ok. 120 min.  
 
 
Informacji dotyczących konkursu udziela:  
mgr Maria Kurda (tel. 600 215 249) Konkurs.mat.lit@o2.pl 
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