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Nagradzanie  i zasady dotyczące ustalania przedziałów  punktowych dla uczniów 

nagradzanych w konkursie „Kangur Matematyczny” 2016/2017 

W WIELKOPOLSCE 

   

 

A. Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu  ustala granice punktowe dla tytułu Laureat 

Konkursu z uwzględnieniem  kategorii i klasy. 

1. Każdy uczestnik konkursu, który uzyskał w Konkursie maksymalną liczbę punktów 

uzyskuje tytuł Laureata 

2. Dolne granice punktowe dla tytułu Laureat będą ustalane, tak by stosunek liczby laureatów 

do liczby wszystkich uczestników Konkursu był zbliżony do 1:1000, z zastrzeżeniem pkt 1. 

 

B. Poznański  Komitet  Organizacyjny w Rokietnicy ustala przedziały punktowe dla wyniku 

Bardzo Dobry i dla Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i przedziałach wiekowych  

z rozróżnieniem szkół ogólnokształcących i zawodowych kierując się zasadami: 

 

1. Dolne granice punktowe dla wyniku Bardzo Dobry 

to stosunek liczby uczestników Konkursu w regionie z tym wynikiem do liczby wszystkich   

uczestników Konkursu w regionie będzie zbliżony do 1:100 (w każdej kategorii i klasie) 

2. Dolne granice punktowe dla Wyróżnienia  

to stosunek liczby wyróżnionych uczestników Konkursu w regionie do liczby wszystkich 

uczestników konkursu w regionie będzie zbliżony do 1:10 (w każdej kategorii i klasie) 

 

C. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu  

nagradza wybranych laureatów Konkursu udziałem w obozie matematycznym w porozumieniu  

z WTM Kangur. 

• Wyznaczeni laureaci w terminie do 15 maja br. powinni potwierdzić zgodę na przyjęcie 

nagrody w tej formie. 
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• W przypadku braku takiego potwierdzenia lub odmowy Komitet Organizacyjny w Toruniu 

w porozumieniu z WTM  wyznacza innych laureatów, którzy powinni potwierdzić zgodę na 

przyjęcie nagrody w tej formie w terminie do 25 maja danego roku. 

• W przypadku nieobsadzenia miejsca do 25 maja danego roku, decyzję w sprawie obsady 

wolnego miejsca na obozie podejmuje Komitet Organizacyjny Konkursu w Toruniu. 

TUWiNM  przekazuje organizatorowi regionalnemu poznańskiemu - WTM-Kangur: 

• Nagrody uczestnictwa przeznaczone dla każdego uczestnika zgłoszonego do konkursu; 

• Nagrody książkowe – popularyzujące matematykę – przeznaczone dla wszystkich 

wyróżnionych w konkursie w regionie;  

• Fundusze na nagrody dla laureatów Konkursu nienagrodzonych udziałem w obozie 

matematycznym.  

 

Ustalenia są  zgodne z Uchwałą  nr 2 Zarządu TUWiNM  z marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla KOK !!!!!  

dotyczących ustalenia przedziałów punktowych dla uczniów nagrodzonych w Konkursie ”Kangur Matematyczny” 

Oraz Uchwałą Zarządu TUWiNM w sprawie organizacji MK „Kangur Matematyczny” w roku szkolnym 2016/2017.  

 

 

Barbara Drożdżyńska – Jerzyńska 

Jolanta Gabryelczyk – Dolata 

Poznań / Rokietnica  grudzień 2016 r. 

 

 


