
Wyniki Ligi Klas IV-VIII 2020/21 Konkurencja Nr 2

„Maraton matematyczny”  - grudzien"   2020 - luty  2021                                                       

 Maraton matematyczny „Matematyka da się lubić” –trwał od 1 XII 2020 r. do 5  II
2021  r.  obejmował  konkurencje  na  poziomie  zespoło" w  klasowych  ze  względu  na
stopien"  trudnos"ci zadan"  i był przeprowadzony on-line z powodu pandemii. 

Klasy  IV –  „Mistrz  tabliczki  mnożenia”-koordynatorzy  zadania:   p.  Katarzyna
Krzysztofik i p. Beata Foltyn. To wspo" łzawodnictwo wygrała klasa IVb – I miejsce (10
pkt), zas"  klasa IV a-2 miejsce (9 pkt).

Klasy  V  -  „Mistrz  Sudoku”.  Zadanie  zostało  przeprowadzone  przez  p.  Rob .erta
Ogo.nowsk.iego ro" wniez7  on-line. I miejsce zdobyła kl. 5b (10 pkt),  II miejsce-kl. 5a (9
pkt).

Klasy VI-„Mistrz brył 3D” - koordynatorzy zadania:  p. Katarzyna Krzysztofik i p. Beata
Foltyn oraz pomoc wychowawco" w klas, kto" rzy tworzyli fotograficzne kolaz7e klasowe z
prac uczniowskich.  To wspo" łzawodnictwo wygrała klasa VIa – I miejsce (10 pkt), zas"
klasa VI b i VI c -2 miejsce (9 pkt).

Klasy  VII-„Mistrz  zagadek  matematycznych”- koordynatorzy  p.  Beata  Foltyn  i  p.
Katarzyna Krzysztofik. To wspo" łzawodnictwo wygrała klasa VII b – I miejsce (10 pkt),
zas"  klasa VII a -2 miejsce (9 pkt).

Klasy  VIII--„Mistrz  zadań  matematycznych- koordynatorzy  p.  Beata  Foltyn  i  p.
Katarzyna Krzysztofik. I miejsce zdobyła kl. VIII b (10 pkt),  II miejsce-kl. VIII a  (9 pkt).

Punkty  w  „Maratonie  matematycznym  przyznawali  nauczyciele  matematyki  i
informatyki , kto" rzy przeprowadzali konkurencje on-line. 

Wyniki  Ligi klas IV-VIII po konkurencji nr 1 i 2 są następujące: 

Klasy IV-VI:

I miejsce- klasa 5 b-18 punkto" w

II miejsce- klasy 4b i 6a-17,6 pkt

III miejsce-klasa 4a-17,3 pkt

IV miejsce-klasy 5a i 6b-17 pkt

V miejsce-klasa 6c

Klasy VII-VIII

I miejsce- klasy 7b i 8a-17,6 pkt



II miejsce- klasa 8b-17 pkt

III miejsce- klasa 7a-16,3 pkt

Dziękujemy nauczycielom koordynatorom,  uczniom,  wychowawcom i  zapraszamy do
dwo" ch pozostałych konkurencji: 

Konkurencja nr 3 „Inscenizacje matematyczne”- etiudy filmowe do 3 minut każda
klasa IV-VI i VII-VIII przesyła do 15 kwietnia 2021 do p. Mirosława Rubachy.

Konkurencja Nr 4 – „Matematyka królowa nauk” -albumy klasowe o zastosowaniu
matematyki w ro" z7nych dziedzinach nauki i w z7yciu codziennym – każda klasa  IV-VI i
VII-VIII przekazuje do biblioteki szkolnej do 15 maja 2021 r. 
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