
REGULAMIN MIEDZYNARODOWEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO 

KANGUR 2013 
 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w sześciu kategoriach wiekowych: 

- Żaczek dla klasy 2 szkoły podstawowej (dodatkowo w tej grupie mogą uczestniczyć młodsze 

uzdolnione dzieci) 

- Maluch dla klas 3 i 4 szkół podstawowych, 

- Beniamin dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 

- Kadet dla klas I i II gimnazjów, 

- Junior dla klas III gimnazjów, klas I liceów i techników oraz I, II i III zasadniczych szkół zawo-

dowych, 

- Student dla klas II i III liceów oraz II, III i IV techników. 
 

2. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie 

Kangourou Sans Frontieres. W roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się on 21 marca 2013 roku, 

w godzinach: 9.00-10.30 (75 minut test, około 15 minut na sprawy organizacyjne). 
 

- 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 tej kate-

gorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 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 kate-

gorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. 

- Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 za-

dań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkur-

sie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. 
 

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak 

odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie wię-

cej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zada-

nie. 
 

3. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci 8 zł (słownie: osiem złotych) szkolnemu opiekuno-

wi konkursu. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie elektroniczne oraz wysła-

nie podpisanej zgody dyrektora szkoły na udział w konkursie i zobowiązanie szkolnego opiekuna do 

przeprowadzenia konkursu (wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji), wraz z kserokopią 

dowodu wpłaty za uczestnictwo na adres komitetu regionalnego z siedzibą w Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, do dnia 18 stycznia 2013 r. na nowe konto (podane z koń-

cem roku odrębnym pismem) z dopiskiem: Kangur 2013. Zebrane w ten sposób fundusze przezna-

czone będą na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz przede wszystkim na nagrody. Prosimy o po-

dawanie pełnej nazwy szkoły z miejscowością w rubryce NAZWA ZLECENIODAWCY na do-

wodzie wpłaty, co ułatwi nam identyfikację przelewów. 
 

4. Szkolny opiekun konkursu sporządza listę uczestników według wzoru: 
 

Lp.  
Imię i nazwisko 

ucznia 

Dokładny  

adres domowy ucznia 

Numer telefonu 

domowego 
Klasa 

     

 

(Uwaga! - lista uczestników musi znajdować się u szkolnego opiekuna lub w sekretariacie szkoły).  
Zgłoszenia uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach dokonuje szkolny opiekun wyłącznie 

drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na stronie http://www.kangur-mat.pl 
 

5. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych). Zostaną                    

przeprowadzone w szkołach pod nadzorem 3-osobowej komisji, której przewodniczyć będzie szkolny 

opiekun konkursu. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich ofi-

cjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania samodzielnie.  

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


6. Odbiór materiałów konkursowych  w dniu 20 marca 2013 r. w godz. 10.00 - 15.00 w swoim powiecie 

w następujących miejscach:  

KONIN - CDN Konin, ul. Sosnowa14  

KOŁO - Gimnazjum nr 2 w Kole, ul. Kolejowa 5, 

SŁUPCA - Gimnazjum w Słupcy, ul. Armii Krajowej 27, 

TUREK - Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29 

(Istnieje możliwość odbioru testów w innym mieście powiatowym po ustaleniu telefonicznym, tel. 

632422332, na co najmniej 10 dni przed konkursem) 

- przeprowadzenie konkursu Kangur Matematyczny w dniu 21 marca 2013 roku od godziny 9.00  

pod nadzorem zatwierdzonej przez dyrektora szkoły komisji (co najmniej trzyosobowej),  

- zwrot kart odpowiedzi po zakończeniu konkursu (do miejsc, w których były one odbierane) do go-

dziny 15.00, 

7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. 

Odpowiedzi zakreśla się na specjalnych kartach (ołówkiem lub długopisem, dającym zdecydowaną 

czerń), które natychmiast po zakończeniu testu komisja konkursowa zabiera od uczestników 

i przekazuje organizatorowi regionalnemu. Prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi jest częścią te-

stu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników w przypadku wyników wska-

zujących na brak samodzielnej pracy; w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona 

weryfikacja prac (tzn. powtórny test). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szko-

łach podczas trwania konkursu.  

10.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu. 
 

11.Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2013 r. Każda szkoła, której uczniowie będą brać udział 

w konkursie, otrzyma imienną listę rezultatów drogą elektroniczną. 
 

12.Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 roku. 
 

13.Definicję laureata, wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny 

w Toruniu. Szkolny organizator konkursu otrzymuje Dyplom Uznania za wkład wniesiony w organi-

zację konkursu w swojej szkole (dyplom nie jest zaświadczeniem przygotowywania uczniów do kon-

kursu; takie zaświadczenie może wystawić dyrektor szkoły). 
 

14.Podział nagród: 

- będzie proporcjonalny do ilości startujących w danej grupie wiekowej;  

- wśród nagród dla najlepszych będą międzynarodowe obozy matematyczne; 

- nagrody przyznawane będą ze środków pochodzących z opłat uczestników oraz od sponsorów; 

ilość i wartość nagród zależy od ilości startujących uczniów i sponsorów; 

- każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek. 
 

 

 

Komitet Organizacyjny: 

Małgorzata Pogodska    

Elżbieta Szmytkowska  

Jarosław Jankowski    

Marek Rogala   

      
      

            


