
Projekt Matematyczna Liga Mistrzów 2022/2023 

w Szkole Podstawowej im. Z Kopra  

w Zespole Placówek Oświatowych 

w Słupi Jędrzejowskiej 

MECZE MATEMATYCZNE 
 

W dniu 13 grudnia 2022 w Szkole Podstawowej im. Z, Kopra odbył się I etap (szkolny) 

konkursu Mecze matematyczne w ramach projektu Matematyczna Liga Mistrzów. 

Organizatorami konkursu są: 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 

 Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest inicjowanie działań w zakresie odkrywania i rozwijania 

zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką oraz zdolności twórczego 

myślenia; 

 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 

 motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół; 

 integrowanie środowisk edukacyjnych województwa świętokrzyskiego. 

 

Mecze matematyczne w naszej szkole przeprowadzone zostały w jednej grupie wiekowej: 

 klasy IV–VI szkół podstawowych. 

Rozgrywki odbywać się będą na trzech etapach: szkolnym, powiatowym, wojewódzkim. 

Drugi etap (powiatowy) odbędzie się 28 lutego 2023 r. – matematyczne zawody 

drużynowe. 

 

Więcej informacji: https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/1141-projekt-

matematyczna-liga-mistrzow-2022-2023#mecze-matematyczne 

https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/1141-projekt-matematyczna-liga-mistrzow-2022-2023#mecze-matematyczne
https://www.scdn.pl/projekty/projekty-krajowe/1141-projekt-matematyczna-liga-mistrzow-2022-2023#mecze-matematyczne


Podczas I etapu konkursu uczniowie naszej szkoły w czasie 45 minut rozwiązywali 9 zadań 

konkursowych (zadania typu otwartego). Zadania dotyczyły: działań na ułamkach zwykłych 

i dziesiętnych, potęgowania, procentów, średniej arytmetycznej, własności czworokątów, 

własności liczb naturalnych. 

W konkursie łącznie wzięło udział 19 uczniów, w tym 9 z klas IV, 4 z klasy V oraz 6 z klas 

VI. 

W II etapie naszą szkołę będzie reprezentować 6-osobowa drużyna: 

1. Damian Kamiński kl. VIa 

2. Jakub Trala kl. VIb 

3. Emilia Konarska kl. V 

4. Mateusz Cieśliński kl. V 

5. Blanka Capiga kl. IVb 

6. Miłosz Górski kl. IVa 

Drużyna rezerwowa: 

1. Norbert Kapusta kl. VIa 

2. Kaja Kasza kl. V 

3. Kacper Konarski kl. IVb 

Gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursu. 

 

 

Przygotowała: Małgorzata Kaźmierczak (nauczyciel matematyki) 


