
Regulamin przeprowadzenia 

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 

„KANGUR  Matematyczny  2020” 

 
 Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2020” odbędzie się dnia 19.03.2020 o godzinie 900. 

 Komisja szkolna pobiera w tym dniu od dyrekcji szkoły pozostawione w depozycie testy i karty odpowiedzi. 

 Koperty otwiera się w obecności uczestników konkursu. 

 Na początku należy rozdać karty odpowiedzi i dokładnie wyjaśnić sposób ich wypełniania (kod, nazwisko i imię, 

klasa, część testowa). 

 Komisja szkolna przeznacza na wypełnienie części informacyjnej karty potrzebną uczniom ilość czasu oraz 

bierze odpowiedzialność za poprawne wypełnienie tej części karty. 

 Prosi się nauczycieli o pomoc dzieciom, zwłaszcza z klas I, II, III i IV w prawidłowym zakodowaniu danych. 

 Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem. 

 Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od chwili 

otrzymania testów. 
 

Należy przypomnieć uczniom, że 

1. Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach: 

szkoły podstawowe  - klasa II    „Żaczek” 

    - klasy III, IV     „Maluch” 
    - klasy V,VI    „Beniamin” 

    - klasy VII,VIII    "Kadet" 

ZSZ    - klasy I, II i III    „Junior” 

licea i technika    - klasa I (po 8 klasie i po gimnazjum) „Junior” 

   - klasy II, III, IV  „Student” 

 

2. Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, 

pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie 

jedna poprawna. 

3. Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, 

na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów. 

4. Brak odpowiedzi to 0 punktów. 

5. Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje 

odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania. 

6. Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych. 

7. Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności. 

8. Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi. 

9. Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować 

uczestników, a w szczególnych przypadkach przeprowadzić test kontrolny. 

 

 Po zakończeniu konkursu komisja szkolna powinna zapieczętować karty 

odpowiedzi i dostarczyć je w dniu konkursu do wyznaczonych punktów odbioru, 

które będą podane podczas wydawania materiałów konkursowych. 
 

Uwaga .  

Każda szkoła otrzymuje 5% rezerwę kart odpowiedzi. Koordynator szkolny po 

zalogowaniu się na konto szkoły może wydrukować karty odpowiedzi. (klasa I liceum 

i technikum po szkole podstawowej to J I, a po gimnazjum - J I L). 

Przypominamy, że wypełnienie karty odpowiedzi przez uczestnika jest elementem 

Konkursu. 

 
Zarząd Towarzystwa Matematycznego 

 „Kangur  
 

Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać 

testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa. 
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