
Regulamin 

XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” 

dla regionu radomskiego na rok szkolny 2018/2019. 
 

1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR” jest francuska organizacja „Association Kangourou Sans 

Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest w formie testowej jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich 

uczestniczących w nim krajach. 

2. Organizatorem konkursu na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych przeprowadzające 

konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Komitet Organizacyjny 

Konkursu powołuje Dziekan Wydziału. Komitet utrzymuje kontakt z organizacjami międzynarodowymi, współpracuje przy 

opracowywaniu testów, organizuje wydruk testów oraz kart odpowiedzi, sprawdza poprawność odpowiedzi oraz rozdziela nagrody 

centralne. 

3. Regionalne Komitety Organizacyjne zajmują się techniczną stroną zawodów, tzn.: 

- rozpowszechnianiem informacji o „Kangurze”, 

- przekazaniem testów szkołom, które zarejestrowały się w systemie komputerowym i zadeklarowały chęć uczestnictwa w 

zawodach, 

- zarządzaniem elektronicznym systemem przebiegu Konkursu , 

- rozdziałem nagród. 

Nad całością spraw organizacyjnych w regionie radomskim czuwać będzie Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu 

„Kangur Matematyczny” powołany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki przy współpracy Mazowieckiego 

Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu. 

4. Celem konkursu jest: popularyzacja matematyki wśród uczniów wszystkich typów szkół. 

5. W roku szkolnym 2018/2019 Konkurs przeprowadzany będzie w sześciu kategoriach: 

Kategoria „Żaczek” 

 Ż - klasy 2 szkół podstawowych  

- kategoria „Maluch” 

 1 M – klasy 3 szkół podstawowych 

 2 M – klasy 4 szkół podstawowych 

-  kategoria „Beniamin” 

 1 B – klasy 5 szkół podstawowych 

 2 B – klasy 6 szkół podstawowych 

- kategoria „Kadet”  

 1K – klasy 7 szkół podstawowych  

 2K – klasy 8 szkół podstawowych 

- kategoria „Junior”  

 1J – klasy III gimnazjów  

 2J – klasy I liceów i techników oraz I, II, III szkół branżowych 

- kategoria „Student”  

 1S – klasy II liceów, techników 

 2S – klasy III, liceów oraz III i IV techników 

6. Konkurs jest imprezą samofinansującą się, stąd konieczność odpłatności za udział w tych zawodach. Wpisowe od każdego 

uczestnika, zgodnie z uchwałą nr 10/2018 Zarządu Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, 

w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 9 zł. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rady Rodziców, dyrekcji szkół, 

instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową. 

7. Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu, który zobowiązany jest: 

 zarejestrować szkołę w systemie elektronicznym Głównego Organizatora Konkursu 

http://www.kangur-mat.pl/ 

zgłosić uczniów wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej 

www.kangur-mat.pl  
 przesłać na adres: 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom 
do dnia 21 stycznia 2019 roku następujące dokumenty: 

- podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy, 

- dowód wpłaty (ksero) wpisowego jednym przekazem na konto: 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 25 

Getin Bank S.A. o/Bielsko-Biała 19 1560 1023 0000 9020 0018 7322 

Nie przewidujemy możliwości wpłat do kasy MSCDN. 

W poleceniu przelewu „ tytułem” należy wpisać „Kangur matematyczny”, a jako zleceniodawcę podać nazwę szkoły. 

 Uwaga! Wpisowe nie będzie zwracane w przypadku nie stawienia się uczestnika na zawody. 

 zebrać od uczestników konkursu podpisane przez rodziców oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie oraz przetwarzanie 

danych osobowych. Oświadczenia przechowuje szkolny koordynator konkursu do końca roku szkolnego. 

http://www.kangur-mat.pl/
http://www.kangur-mat.pl/


8. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych), który przeprowadzony zostanie w czwartek 

21 marca 2019 roku od godziny 9.00 Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

Termin ustalony jest przez Międzynarodowy Komitet Konkursu. 

9. Testy wraz z kartami odpowiedzi odbierze dyrektor szkoły lub szkolny koordynator konkursu w MSCDN Wydział  w Radomiu, ul. 

Kościuszki 5a dnia 20 marca 2019 roku w godzinach od 8.30 do 16.30 pokój 210.  

Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu. Otwarcie kopert następuje w obecności uczestników Konkursu. Żaden uczestnik 

Konkursu nie powinien opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów, a w wyjątkowych sytuacjach, wychodząc 

wcześniej, pozostawia test w sali. 

10. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem Komisji. 

11. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty,7 zadań po 4 punkty i 7 

zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 pkt.; 

maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów  

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty  i 

8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii wiekowej otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty; 

maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów. 

Testy konkursowe pozostałych kategorii wiekowych zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności( 10 zadań po 3 punkty, 10 

zadań po 4 punkty, 10 zadań po 5 punktów ). Uczestnik w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 

punktów; maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. 

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A,B,C,D,E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za 

brak odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej 

odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie . 

12. Obliczenia uczeń może wykonywać w brudnopisie, używać przyborów geometrycznych, ale nie wolno używać kalkulatorów 

i technicznych środków łączności! Zabronione są wszelkie wyjaśnienia nauczyciela dotyczące treści zadań! 

Uczeń rozwiązuje test samodzielnie! 

13. Uczeń wypełnia kartę odpowiedzi czarnym długopisem (nie wolno mazakiem, cienkopisem, atramentem) i zaznacza: 

 kod, który każda szkoła otrzyma w systemie komputerowym, 

  nazwisko - imię w podanej kolejności, 

  kategorię oznaczającą klasę do której uczęszcza, 

  wybrane odpowiedzi. 

Uwaga! Prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem Konkursu. 

Karty odpowiedzi zamknięte w kopertach w dniu konkursu szkolny koordynator lub osoba upoważniona dostarczy do MSCDN 

Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a do godz. 16.30 pokój 210 .   

14. Wyniki szkoły będzie można pobrać po załogowaniu do systemu około 15 maja 2019 r. 

15. Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa 

16. Komitet regionalny przyznaje następujące rodzaje nagród: 

 nagrody dla laureatów Konkursu 

 nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie 

 upominki za wyróżnienie 

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące dofinansowania przez Regionalny Komitet Organizacyjny wyniku bardzo dobrego   i 

wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu 

17. Za samodzielność pracy ucznia odpowiada szkolny koordynator konkursu. Regionalny Komitet Organizacyjny przed 

ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej 

pracy uczestników bez zwrotu wpisowego. W uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. 

Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji  

lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego. W trakcie trwania zawodów uczestniczyć mogą obserwatorzy z ramienia Komitetu 

Organizacyjnego. 

18. Regionalny Komitet Organizacyjny rozpatruje odwołania dotyczące wyników, o ile odwołania zostały złożone przed 7 czerwca 2019.  

Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca 2019 roku i po tym terminie 

odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatrywane. 

19. Sprawozdanie z przebiegu Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej MSCDN Wydział w Radomiu 

www.radom.mscdn.pl   

20. Bieżące informacje będą zamieszczane w komunikatach. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest regularnie logować 

się na konto szkoły i czytać komunikaty. 

21. Wszelkich wyjaśnień udziela Koordynator Regionalnego Komitetu Organizacyjnego. Tel. 48 36 215 79, kom. 609734339, 661610983  

 

 
Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu w Radomiu 

Maria Krzak 

Grażyna Śleszyńska 

http://www.radom.mscdn.pl/

