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REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU 

  ,,KANGUR  MATEMATYCZNY” - edycja 2021 
uchwalony 12 listopada 2020 roku 

 przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.  

 

Na podstawie porozumienia z dnia 14 grudnia 2020 roku pomiędzy  

Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu   

oraz Regionalnym Towarzystwem Oświatowym ,,PRYMUS” w Krynicy - Zdroju 

o organizacji w roku szkolnym 2020/2021 XXX edycji  

Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny”,  

Regionalny Komitet Organizacyjny  w Krynicy - Zdroju 

organizuje Konkurs „Kangur Matematyczny” dla uczniów wszystkich typów szkół 

na obszarze następujących powiatów:  

Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane. 

 
 

1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie  

„Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Zasady Konkursu reguluje dokument  

Internal Regulations stowarzyszenia „Kangourou Sans Frontieres”.  Konkurs przeprowadzany 

jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach na zasadach 

określonych w tym dokumencie. 

 

2. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy  

i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, ul. Chopina 12/18,  

87 - 100 Toruń, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.  

W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydziału powołuje na okres dwóch lat Komitet 

Organizacyjny Konkursu, którego działalność nadzoruje Zarząd TUWiNM. 

 

3. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów 

szkół wszystkich typów. 

 

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 i II  liceów  i  techników, klasy I, II i III szkół branżowych, 

,,Student”      –   klasy  II i III liceów 3-letnich oraz  II, III  i  IV techników 4-letnich. 

 

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, za którego dokonana zostanie wpłata w wysokości 10 zł.  

Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji  

i urzędów wspierających działalność oświatową.  

 

5. Konkurs odbędzie się w dniu 18 marca 2021 roku i ma charakter jednorazowego testu: bez 

eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.  Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 

minut (na sprawy organizacyjne, można przeznaczyć dodatkowe 15 minut). Rozpoczęcie 

Konkursu powinno nastąpić o godzinie 9
00

. W wyjątkowych sytuacjach Organizator Regionalny 

może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie Konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 

8
00

.  

 

6. Test konkursowy w kategorii ,,Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 

3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej 

kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc 

uzyskać 105 punktów. 
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Test konkursowy w kategorii ,,Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności  

(8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący 

w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty: maksy- 

malnie może więc uzyskać 120 punktów.  

 

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 

zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący             

w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, 

maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów.  

 

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E,              

z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero 

punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi 

otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. 

 

 

7. Karty odpowiedzi i testy powinny zostać dostarczone do szkół przed Konkursem w oddzielnych 

kopertach. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu. Otwarcie kopert następuje  

w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu bezpośrednio po naniesieniu przez 

uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi. Żaden uczestnik 

Konkursu nie powinien opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów,  

a w wyjątkowych sytuacjach, wychodząc wcześniej, pozostawia test w sali. 

 

8. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym 

otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez 

nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia testów i ich rozwiązań innym  

osobom. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z korektorów, kalkulatorów i z 

technicznych środków łączności (natomiast obliczenia można wykonywać w brudnopisie, wolno 

też używać przyborów geometrycznych). Elementem  Konkursu  jest  prawidłowe  wypełnienie 

przez uczestników kart odpowiedzi.   

 

Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole pod nadzorem wyznaczonej przez Dyrektora, co najmniej  

dwuosobowej Szkolnej Komisji Konkursowej. 

 

9. Dyrektor Szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w Konkursie powołuje Szkolnego 

Koordynatora Konkursu. Zgodnie a artykułem 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku szkoła jest współadministratorem danych 

osobowych przetwarzanych dla potrzeb Konkursu. 

 

10. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg Konkursu w swojej szkole. 

W szczególności zobowiązany jest do: 

 

1) obsługi konkursowego konta szkoły na serwerze TUWiNM pod adresem 

http://www.kangur-mat.pl/ zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją 

(Szkoły, które brały udział w zeszłorocznej edycji Konkursu logują się na istniejące już konto 

szkoły z wykorzystaniem tego samego loginu i hasła. Dane szkoły wprowadzone do systemu 

przez Szkolnego Koordynatora Konkursu używane są do korespondencji (wysyłka testów, 

nagród itp.).  Prosimy więc o POPRAWNE wpisywanie tych danych.), 

 

2) poinformowania uczestników Konkursu o jego zasadach, 

 

3) zebrania od uczestników Konkursu podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział  

w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych oraz  potwierdzenie zapoznania się  

z regulaminem i akceptacją jego zapisów, 

http://www.kangur-mat.pl/
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Zebrane oświadczenia należy przechować do końca roku szkolnego zgodnie z przyjętymi  

w szkole zasadami. 

 

4) zapoznania się z „Instrukcją dla Koordynatora Szkolnego konkursu Kangur 

Matematyczny” i „Wskazówkami dla osób nadzorujących w salach przebieg konkursu 

Kangur Matematyczny”. 

 

Oświadczenie, wskazówki oraz wzór karty odpowiedzi dostępne są na koncie Szkolnego 

Koordynatora po zalogowaniu w zakładce „Komunikaty”.  

Ponadto druk oświadczenia dostępny jest również na  stronie http://www.kangur-mat.pl/   

w zakładce "Zasady → Regulamin Konkursu". Znajduje się tam także „Instrukcja wypełniania 

kart odpowiedzi”.  

 

Instrukcja dla Koordynatora znajduje się na stronie http://www.kangur-mat.pl/ 

w zakładce "Konta szkół → Instrukcja dla Koordynatora". 

 

11. Szkolny Koordynator Konkursu jest zobowiązany przesłać w terminie do 31 stycznia 2021 roku 

na adres: 

kangouru@wp.pl 

z dopiskiem w temacie ,,ZGŁOSZENIE - KANGUR 2021” 

 
1) podpisany przez Dyrektora szkoły skan zgłoszenia szkoły do Konkursu (dostępny po 

zalogowaniu się na konto szkoły i wpisaniu  uczestników),  

 

2) skan dowodu wpłaty wpisowego od wszystkich uczniów i kosztów ewentualnej przesyłki 

testów do szkoły – dodatkowo 16 zł (jeden przekaz)  na konto Regionalnego Komitetu 

Organizacyjnego w Krynicy-Zdroju: 

 

REGIONALNE  TOWARZYSTWO  OŚWIATOWE  „PRYMUS” 

ul. Źródlana 31,     33-380 Krynica-Zdrój 

Santander Bank Polska S.A. , rachunek  nr:   36 1500 1559 1215 5003 7196 0000 

wpłata tytułem „KANGUR” 
(uprzejmie prosimy Szkolnych Koordynatorów, aby w polu nadawcy przekazu wpisali nazwę szkoły, nie osobę  

fizyczną, gdyż późniejsze ustalenie, jakiej szkoły dotyczy wpłata jest żmudne). 

 

 

12. Szkoła, która zgłosiła swój udział w Konkursie w wymaganym terminie może, w wyjątkowych 

wypadkach zgłosić kolejnych uczniów w terminie późniejszym, włącznie z dopuszczeniem  

uczniów do Konkursu w dniu jego przeprowadzenia. W takim przypadku należy dokonać jednej, 

łącznej wpłaty uzupełniającej na wyżej wskazane konto. Skan dowodu wpłaty należy wysłać na 

adres kangouru@wp.pl (w mailu należy wpisać kod konkursowy szkoły oraz ilość 

dodatkowych uczniów w poszczególnych kategoriach). 

Organizator zapewnia oryginalne testy, karty odpowiedzi oraz nagrody uczestnictwa dla 

wszystkich uczniów zgłoszonych w terminie do 31 stycznia 2021 roku.  

        Uczeń zgłoszony do Konkursu to taki, za którego w terminie została dokonana wpłata (a nie 

uczeń tylko wpisany do systemu), a jego udział został potwierdzony przez Regionalnego 

Koordynatora. 

        

        Szkolny Koordynator  może wydrukować kartę odpowiedzi w dniu  Konkursu, w przypadku, gdy 

ich ilość jest niewystarczająca, np. ze względu na błędnie zakodowane nazwisko. Karta odpo-

wiedzi powinna być wydrukowana w oryginalnej wielkości (bez skalowania, dopasowania przez 

drukarkę itp.). Kartę można pobrać ze strony www.kangur-mat.pl z konta Szkolnego 

Koordynatora. Ważne jest, aby na wydruku znalazły się znaczniki strony (czarne kwadraciki 

rozmieszczone w trzech rogach kartki). 

http://www.kangur-mat.pl/
http://www.kangur-mat.pl/
mailto:kangouru@wp.pl
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        Pod  rygorem unieważnienia Konkursu w szkole, Szkolny Koordynator Konkursu dopilnuje, aby 

suma wniesionych opłat nie była  mniejsza od  kwoty wynikającej z ostatecznej liczby uczestni-

ków Konkursu. 
 

13. Odbiór testów i kart odpowiedzi. 

1)  Jeżeli Dyrektor Szkoły dopisze na karcie zgłoszenia, iż chce otrzymać testy, karty odpowiedzi     

           i nagrody uczestnictwa pocztą na koszt Szkoły – Regionalny Organizator Konkursu wyśle te   

 materiały listem poleconym nie później niż na tydzień przed zawodami. Przesyłka będzie  

 zaadresowana do Dyrektora Szkoły. W tej opcji szkoła dokonuje dodatkowej wpłaty z góry  

 w wysokości 16 zł, tytułem pokrycia kosztów wysyłki materiałów. 
 

2) W bieżącej edycji Konkursu plakaty konkursowe można pobrać ze strony 

http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Konta szkół” → „Pobierz plakat”. 

 

3) Nauczyciele – Szkolni Koordynatorzy Konkursu z pozostałych szkół zobowiązani są odebrać  

osobiście koperty z testami oraz koperty z kartami odpowiedzi w Nowym Sączu.  

  O miejscu oraz porze wydawania materiałów konkursowych Regionalny Organizator  poinfor-    

      muje umieszczając informację w zakładce Komunikat, dostępną dla Szkolnego Koordynatora 

po zalogowaniu się  na  kontach szkoły (http://www.kangur-mat.pl/) do końca lutego 2021 

roku. 

 

4) Dopuszcza się możliwość odbioru przez jedną osobę materiałów dla większej ilości szkół - 

pod warunkiem okazania przez tę osobę upoważnień (ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu) 

potwierdzonych przez Dyrektorów tych szkół. Osoba odbierająca karty odpowiedzi jest 

zobligowana do ich przeliczenia i potwierdzenia podpisem zgodności liczby kart z liczbą 

uczniów zgłoszonych do Konkursu. 

    Szkolny Koordynator Konkursu ponosi osobistą odpowiedzialność przed Dyrekcją Szkoły  

oraz zgłoszonymi do Konkursu uczniami w przypadku zaniedbania obowiązku odbioru  

materiałów konkursowych we wskazanym miejscu i terminie.  

  

14.  Testy konkursowe przechowuje Dyrektor Szkoły i wydaje je Szkolnemu Koordynatorowi 

Konkursu w dniu przeprowadzenia zawodów. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu. 

Otwarcie kopert następuje w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu bezpośrednio po    

       naniesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi. 

 

15.  W dniu 18 marca 2021 roku, po przeprowadzeniu zawodów, odpowiednio ułożone karty 

odpowiedzi uczestników (zadrukowanymi stronami skierowanymi w górę – kart nie wolno 

zginać, spinać, zszywać itp.) szkoła wysyła listem poleconym na adres: 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 

ul. Kraszewskiego 158,    33 – 380  Krynica-Zdrój 

z dopiskiem ,,KANGUR 2020” 

 
 Uczniowie, których prace zostaną wysłane w terminie późniejszym zostaną zdyskwalifikowani. 

 

 

16.  Po zakończeniu Konkursu Regionalny Komitet Organizacyjny odbiera karty odpowiedzi w zam- 

kniętych kopertach i dostarcza je do siedziby TUWiNM w terminie i formie uzgodnionej             

z Komitetem Organizacyjnym Konkursu. 

 

17. Wszelkie koszty związane z opłatami za przekazy bankowe i ewentualne opłaty pocztowe wynika-  

jące z udziału w Konkursie pokrywa szkoła. 

 

http://www.kangur-mat.pl/
http://www.kangur-mat.pl/
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18. Komitet Organizacyjny Konkursu udostępnia wyniki Konkursu Regionalnym Komitetom 

Organizacyjnym i szkołom w ciągu 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi. Regionalny 

Komitet Organizacyjny przekazuje  (na szkolne konto) szkołom listy nagrodzonych uczniów oraz 

informację o zasadzie przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy od daty Konkursu.  

 

19. Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat wnoszonych przez  

uczestników Konkursu i od sponsorów. Wysokość opłat wnoszonych za udział w Konkursie usta- 

la Zarząd TUWiNM przed rozpoczęciem kolejnej edycji. 

 

20.  Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa. Nagrodę tę przekazuje 

uczniowi Szkolny Koordynator Konkursu w dniu zawodów, lub, w braku takiej możliwości, w 

najbliższym dogodnym terminie. 

 

21.  Ze środków uzyskanych z wpłat uczestników będą przyznawane następujące kategorie nagród:  

1)  nagrody dla laureatów Konkursu, 

2) nagrody za wynik bardzo dobry w Konkursie,  

3) nagrody za wyróżnienie. 

      

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organi-

zacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu 

wyników Konkursu, Komitet Organizacyjny Konkursu. 

 

22. Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komite 

Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem  

Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takie sytuacji Komitet  

wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. 

Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w punkcie 21 

niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników  

wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu.  

       Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony do 90 minut. 

 

 

23.  Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielne dla każdego poziomu wiekowego kryteria 

przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących, techników i szkół 

branżowych. 

              

24. Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem  

 wyników  ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak  

 samodzielności pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu  

 Organizacyjnego Konkursu może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa  

 udziału w teście kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacją. Regionalny Komitet  

 Organizacyjny przedstawia Dyrektorowi Szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o  

 dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.  

        

25.  Dyrektor Szkoły zgłaszając uczniów do Konkursu zobowiązuje się do wypełnienia przez szkołę  

wszystkich powinności związanych z udziałem w Konkursie – w tym również do zapewnienia 

terminowego odbioru kopert z testami, kartami odpowiedzi i nagrodami uczestnictwa, 

terminowego ich zwrotu, jak również do zorganizowania odbioru nagród. Nagrody dla laureatów, 

za wynik bardzo dobry i za wyróżnienie wysyłane będą pocztą. 

 

26.  Regionalny Komitet Organizacyjny Konkursu rozpatruje odwołania dotyczące wyników, o ile     

       zostały one złożone przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs. 

       Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny w Toruniu do dnia  

24 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs i po tym terminie odwołania uczestników 

nie będą rozpatrywane. 
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 W przypadku, gdy Konkurs przeprowadzony był w trybie, o którym mowa w punkcie 22 

niniejszego Regulaminu, okres odwołań upływa po dwóch tygodniach od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. 

 

27.  Wszelkie   sprawy   nieobjęte   niniejszym   Regulaminem   rozstrzyga   Komitet Organizacyjny    

Konkursu. 

 

28. Wszelkie informacje w sprawach związanych z Konkursem można uzyskać pod numerem  

telefonu: 668-425-240, od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00  lub pod adresem   

       e-mail:  kangouru@wp.pl.    

 

 

 

Koordynator  

Regionalnego Komitetu Organizacyjnego 

   Konkursu ,,Kangur Matematyczny” 

w Krynicy-Zdroju 

 

        Lucyna Mirek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kangouru@wp.pl
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Załączniki Nr 1  do REGULAMINU   

MIĘDZYNARODOWEGO  KONKURSU  

,,KANGUR  MATEMATYCZNY” - edycja 2021 

 

 
                                                                                           KOD  SZKOŁY                                                                                                       

                                                                                    

                                                                                                                                       (wypełnia Szkolny Opiekun)                                                                            
........................................ 
          pieczęć  szkoły 

 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

 

 

Upoważniam  Panią / Pana ………………………………………….………………………….. 
                                                                                  imię i nazwisko 

 

legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym nr ……………………………………. 
                                                                                                                                               nr dowodu osobistego 

 

do odbioru materiałów konkursowych, tj. testów, kart odpowiedzi oraz  nagród uczestnictwa  

 

przyznanych w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” dla szkoły:  

 

……………………………………………………...…………………………………………… 
                                                                                       nazwa i dokładny adres szkoły 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Zobowiązuję w/w osobę do przeliczenia i sprawdzenia zgodności ilości odbieranych kart  

 

odpowiedzi oraz nagród uczestnictwa z załączonym wykazem. 

 

 

 

 
                                                                                                                  ..................................................                      

                                                                                                                    Dyrektor  Szkoły 


