
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ADAMA MICKIEWICZA



Międzyszkolny
Konkurs   Matematyczny

dla uczniów klas II
zamojskich szkół podstawowych



� Kubuś Puchatek to tytułowy  bohater 

bardzo znanej książki A. A. Milne.

� Jest sympatycznym niedźwiadkiem ze 

Stumilowego Lasu, który ma wielu 

przyjaciół.

� Jak sam powiada: „ Są tacy, co mają 

rozum, a są tacy, co go nie mają, i już”.

� Dlatego stale poszukuje pomocy                

w rozwiązywaniu różnorodnych 

łamigłówek.

� Od 2005r. ochoczo mu w tym pomagają 

uczniowie klas drugich zamojskich szkół 

podstawowych.



„Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego 

przyzwyczaić”.



„Liczbowe zmagania Kubusia Puchatka” są konkursem polegającym na 

zabawach liczbowych, kształcących logiczne myślenie. Razem z Kubusiem 

Puchatkiem i jego przyjaciółmi dzieci wkraczają w magiczny świat liczb, rozwiązują 

różnorodne łamigłówki i szarady matematyczne.

Połączenie treści matematycznych, polonistycznych i  społeczno –

przyrodniczych sprawia, że formuła konkursu staje się dla dzieci bardziej atrakcyjna, 

wzmacnia pozytywną motywację i zachęca do dalszych poszukiwań.



� CELE KONKURSU:

� pogłębianie u dzieci rozumienia 
różnorodnych działań, własności, 
praw i pojęć matematycznych,

� kształtowanie logicznego myślenia,

� łączenie nauki z zaletami zabawy,

� wyrabianie umiejętności 
przeżywania pozytywnych emocji 
związanych z odkrywaniem 
i działaniem,

� wzmacnianie motywacji do dalszych 
procesów myślowych i ćwiczenia 
określonych sposobów zachowania,

� wdrażanie do przestrzegania zasad 
właściwego zachowania                               
i współzawodnictwa w czasie 
konkursu,

� integracja zamojskich szkół 
podstawowych.

o ZAGADNIENIA:

o dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 100,

o mnożenie i dzielenie w zakresie 50,

o rozwiązywanie zadań tekstowych.



FORMA KONKURSU:

Konkurs składa się z 2 części:

I część – indywidualny test 





II część – zadania do wykonania przez zespół reprezentujący szkołę.





W przerwie między pierwszą a drugą częścią konkursu dzieci 

wraz ze swoimi opiekunami udają się na małe „co nieco”, 

przygotowane przez organizatorki konkursu.



A w tym czasie ……………………..



Po obradach jury następuje ogłoszenia wyników i wręczenie 

zasłużonych nagród dla laureatów oraz pozostałych uczestników 

konkursu. 





Tych, którzy kochają Kubusia Puchatka i gromadę jego 

wiernych przyjaciół oraz niestraszne im różnorodne łamigłówki 

matematyczne, zapraszamy na kolejne edycje naszego konkursu.
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