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I N S T R U K C J A 

Przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” 2014 rok 

 

1. Koperty z testami ( każda kategoria w osobnej kopercie) są zapieczętowane, jako materiały 

niejawne    należy  zamknąć w  kasie  pancernej  u  Dyrektora  Szkoły  do dnia 20.03.2014 r.  

2. Karty odpowiedzi można wcześniej pokazać uczniom; zapoznajemy uczestników konkursu 

z instrukcją ich wypełniania, która znajduje się na stronie www.kangur-mat.pl w zakładce Zasady. 

Zaleca się  stosowanie długopisu z czarnym tuszem. W celu uniknięcia pomyłek w czasie konkursu 

należy przećwiczyć wypełnianie kart odpowiedzi na ich kserokopiach. 

 

3. Karty odpowiedzi mogą być wypełniane tylko w miejscach do tego przeznaczonych;                               

na kartach odpowiedzi nie wolno robić żadnych dodatkowych znaków ani poprawek.  

 

4. CZTEROLITEROWY KOD szkoły, nadany przez Regionalny Komitet Organizacyjny  jest 

symbolem identyfikacyjnym danej szkoły – nie wolno go zmieniać, należy go zachować i podawać  

w kontaktach z organizatorem regionalnym. 

 

5. W czasie trwania konkursu dwóch uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum może siedzieć w jednej 

ławce wtedy i tylko wtedy, gdy rozwiązują testy z różnych kategorii (np. Maluch i Beniamin). 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powinni siedzieć pojedynczo. 

 

6. Kopertę z testami należy otworzyć w obecności przedstawicieli uczestników konkursu  

(i ewentualnie obserwatora MKM KANGUR) w dniu 20.03.2014 r. o godzinie podanej 9:00. 

 Przed otwarciem należy losowo wybranym uczestnikom konkursu pokazać, że koperta jest 

zapieczętowana.  

 Następnie uczestnicy powinni wypełnić pierwszą stronę karty odpowiedzi.  

  Komisja Szkolna jest zobowiązana sprawdzić liczbę testów z poszczególnych kategorii  

i w razie potrzeby dokserować brakujące egzemplarze. 

 

7. Przy wypełnianiu pierwszej strony karty odpowiedzi przez wszystkich uczestników należy zaapelować  

o dokładne jej wypełnienie:  

 zakodowanie klasy i kodu szkoły. 

 nazwisko oddzielamy od imienia pustym polem,  

http://www.kangur-mat.pl/
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Sprawdzenie  poprawności wypełnienia tych danych jest obowiązkiem Koordynatora 

Szkolnego 

 

8. Rozdać testy uczniom i od tego momentu liczyć czas przeznaczony na rozwiązywanie  zadań: 75 

minut. Nie wolno tego czasu przedłużać. Uczestnik Konkursu nie powinien opuścić sali przez 

pierwszą godzinę jego trwania . W wyjątkowych sytuacjach uczestnik, wychodząc wcześniej, 

pozostawia test w sali. 

 

9. Nagrodę uczestnictwa przeznaczona dla każdego ucznia zgłoszonego do Konkursu  

w obowiązującym terminie wręczamy bezpośrednio po zakończeniu konkursu 

 

10. Komisja Szkolna może umożliwić udział w konkursie uczniom, którzy zgłoszą się w dniu konkursu.  

 zadania i kartę odpowiedzi skopiować po rozpoczęciu Konkursu lub wziąć z dodatkowych 

kart.  

 20 marca zgłasza dodatkowych uczestników poprzez rejestrację na internetowym koncie 

szkoły 

 dokonuje dodatkowej wpłaty  

 na kopercie zwrotnej daje wyraźną informację o zwiększonej liczbie uczestników Konkursu 

 

11. Zestawy z zadaniami są własnością uczestników - uczniowie mogą je zatrzymać (wynieść z sali) 

dopiero po godzinie 10.00 w dniu Konkursu. W szkołach, w których Konkurs skończy się przed godziną 

10.00, Komisja Szkolna zbiera zestawy zadań i rozdaje je uczestnikom w późniejszym terminie. 

 

12. Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i elektronicznych  środków 

łączności. 

 

13. ELEMENTEM KONKURSU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE PRZEZ UCZESTNIKÓW 

KART    ODPOWIEDZI. 

 

14. Komisja Szkolna zobowiązana jest dopilnować, aby uczniowie pracowali samodzielnie. 

 

15. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań Komisja Szkolna powinna zebrać 

wszystkie karty odpowiedzi,  należy je poukładać jednakowo, tymi samymi stronami, w tym samym 
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kierunku nie używamy spinaczy. W kopercie zwrotnej przesyłamy tylko jedną wypełnioną kartę od 

jednego ucznia. 

16. Bezpośrednio po konkursie Komisja Szkolna ma obowiązek spakować karty odpowiedzi do kopert 

zwrotnych  dostarczyć je   w dniu   20.03.2014 r.  

O S O B I Ś C I E    DO  

 Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 55, w godz. 12.00 - 15.00 

 Szkoły Podstawowej Nr 40 w Poznaniu, ul. Garbary 82 w godz. 12.00 - 15.00 

 

d r o g ą   p o c z t o w ą , adresy z dopiskiem  KANGUR. 

 

Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy,  

62-090 Rokietnica 

ul. Trakt Napoleoński 55 

Szkoły Podstawowej Nr 40  

61-758 Poznań  

ul. Garbary 82 

 

W przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego.  

17. Wszelkie sprawy związane z organizacją Konkursu rozstrzyga  Zarząd MKM KANGUR  

w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym w Toruniu. 

18. W razie pojawienia się problemów uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu prosimy  

o natychmiastowy kontakt telefoniczny 502 047 227 lub 502 047 228 

19. Wszelkie informacje dotyczące konkursu w Wielkopolsce można znaleźć na stronie internetowej  

www.kangur.poznan.pl 

 

Z poważaniem  

Barbara Drożdżyńska – Jerzyńska 

Jolanta Gabryelczyk – Dolata 

Rokietnica/Poznań grudzień 2013 rok 
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