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Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 
Kangourou Sans Frontières 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych 
 
 

 

REGULAMIN REGIONU KONIŃSKIEGO 
 

1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY jest stowarzyszenie Kangourou 
Sans Frontieres z siedzibą w Paryżu, które ustala zadania oraz termin konkursu. W Polsce organizato-
rem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w To-
runiu przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 
2. Konkurs ma charakter jednorazowego testu i przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we 

wszystkich uczestniczących w nim krajach. W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się on 19 marca 
2020 roku, w godzinach: 9.00-10.30 (przeznacza się 75 minut na test, około 15 minut na sprawy or-
ganizacyjne). 

 
3. 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 zazna-
czenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane 
zadanie. 

 
4. Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach: 

 Żaczek— klasy 2. szkół podstawowych; 
 Maluch— klasy 3. i 4. szkół podstawowych; 
 Beniamin— klasy 5. i 6. szkół podstawowych; 
 Kadet— klasy 7. i 8. szkół podstawowych; 
 Junior— klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich,  
                klasy I, II i III szkół branżowych; 
 Student— klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników4-letnich. 

 

5. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci 10 zł (słownie: dziewięć złotych) szkolnemu opie-
kunowi konkursu oraz wypełni, podpisze i dostarczy szkolnemu koordynatorowi konkursu oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i prze-
twarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego 
zapisów. 

 Zgoda uczestnika konkursu (format PDF). 
 

6. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest: 
a) zgłoszenie uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach przez szkolnego opiekuna wy-

łącznie drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na stronie http://www.kangur-mat.pl; 
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b) wysłanie drogą elektroniczną na adres mpogodska@cdnkonin.pl skan wydrukowanego i podpisa-
nego  zgłoszenia szkoły do konkursu. Oryginał zgody pozostaje w szkole, w której odbywa się 
konkurs. Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF); 

c) dokonanie wpłaty za uczestnictwo (10 zł od ucznia) na podane niżej konto bankowe CDN w Koni-
nie 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP) z dopiskiem: Kangur 2020.  

      UWAGA zmiana numeru konta od 1 kwietnia 2019 r. 
 
Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 stycznia 2020 roku 

 
7. Szkolni opiekunowie konkursu odbierają materiały w dniu 18 marca 2020 r.; wypełnione przez 

uczestników karty odpowiedzi powinny być zwrócone Szkolny opiekun konkursu odbiera i zwraca 
materiały (testy i karty odpowiedzi) w swoim powiecie w dniu 19 marca 2020 r. we wskazanych 
miejscach:  

KONIN - CDN Konin, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, tel. (63) 2456195, e-mail: 
konin@cdnkonin.pl; 
KOŁO - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W KOLE 
Koło 62-600, ul. Włocławska 1, tel. (63) 2721261, e-mail: kolo@cdnkonin.pl   
SŁUPCA- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W SŁUPCY 
Słupca 62-400, ul. Mickiewicza 24, tel. (63) 2751543, e-mail: slupca@cdnkonin.pl  
TUREK - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie FILIA W TURKU 
Turek 62-700, al. Piłsudskiego 1, tel. (63) 2784940, e-mail: turek@cdnkonin.pl 
 

Istnieje możliwość odbioru testów w innym mieście powiatowym po wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym z Regionalnym Koordynatorem Konkursu (tel. 63 2422332 lub 63 2456195). Odbiór testów 
lub zwrot jest możliwy w czasie godzin pracy instytucji.  

 
8. Szkolny opiekun konkursu sporządza listę uczestników według wzoru: 
 

Lp.  Imię i nazwisko 
ucznia 

Dokładny  
adres domowy ucznia 

Numer telefonu 
domowego 

Klasa 

     

 
Lista uczestników (wraz z podpisanymi przez nich oświadczeniami o wyrażeniu zgody na udział 
w konkursie) musi znajdować się u szkolnego opiekuna lub w sekretariacie szkoły.  
 

9. Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach pod nadzorem 3-osobowej komisji, której przewodni-
czyć będzie szkolny opiekun. Każdy uczestnik rozwiązuje zadania samodzielnie. Odpowiedzi zakreśla 
się na specjalnych kartach, które po zakończeniu testu komisja konkursowa zabiera od uczestników 
i przekazuje organizatorowi regionalnemu. Prawidłowe wypełnienie kart odpowiedzi jest częścią 
testu.  

 
10. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek. 

 
11. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych 

przez siebie szkołach podczas trwania konkursu.  
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12. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników w przypadku wyników 
wskazujących na brak samodzielnej pracy.  

 
13. Wyniki zostaną opublikowane w maju 2020 r. na stronie www.kangur-mat.pl. Każda szkoła, której 

uczniowie będą brać udział w konkursie odczyta wyniki swoich uczniów po zalogowaniu się na konto 
szkoły. 

 
14.  Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 roku. 
 
15.  Szkolny opiekun otrzymuje Dyplom za wkład wniesiony w organizację konkursu w swojej szkole. 

 
16.  Podział nagród  

- będzie proporcjonalny do ilości startujących w danej grupie wiekowej; 
- wynik laureata otrzymuje jeden na 1000 uczestników konkursu w Polsce; 
- wynik bardzo dobry otrzymuje jeden na 100 uczestników konkursu w regionie; 
- wyróżnienie otrzymuje jeden na 10 uczestników konkursu w regionie.  

 
17. Nagrody przyznawane będą ze środków pochodzących z opłat uczestników oraz od sponsorów. 

Dla najlepszych przewidziane są międzynarodowe obozy matematyczne zorganizowane przez Towa-
rzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Wyróżnieni i z wynikiem „bar-
dzo dobry” otrzymują nagrody rzeczowe. 
 

18. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga szkolny opiekun konkursu. 
 
 

Koordynator regionalny: 
Małgorzata Pogodska 

                                                 

mailto:cdn@cdnkonin.pl
https://cdnkonin.pl/

