
MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY 2023”  

 

 

INSTRUKCJA 

dla szkolnego koordynatora konkursu 

 

 
I. Zasady konkursu. 

 

1. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” rozgrywany jest w sześciu kategoriach: 

 

ŻACZEK Ż klasy 2. szkół podstawowych 

MALUCH M klasy 3. i 4. szkół podstawowych 

BENIAMIN B klasy 5. i 6. szkół podstawowych 

KADET K klasy 7. i 8. szkół podstawowych  

JUNIOR J klasy I i II liceów i techników, szkoły branżowe I stopnia 

STUDENT S 
klasy III i IV liceów, klasy III, IV i V techników oraz szkoły 

branżowe II stopnia. 

 

2. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań, w kategorii „Maluch” 24 zadania, w pozostałych 

kategoriach po 30 zadań. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, 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. 

3. W odpowiedzi do każdego zadania należy zaznaczyć co najwyżej jedno kółko. 

4. Nie ma możliwości zmiany zaznaczonej odpowiedzi. 

5. Poprawne wypełnienie karty jest elementem konkursu! 

6. Kartę odpowiedzi należy wypełniać kolorem czarnym lub niebieskim. 

7. Karty nie wolno zginać, miąć, umieszczać na niej nieuprawnionych napisów i innych znaków. 

8. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności. 

9. Nie wolno używać korektora. 

 

II. Organizacja konkursu. 

 

1. Konkurs należy przeprowadzić 16 marca 2023 roku o godz. 9:00.  

Możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:00. 

2. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu. 

3. Rozmieszczenie uczniów w salach należy zaplanować tak, aby siedzący obok siebie uczniowie 

rozwiązywali testy różnych kategorii.  

4. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

5. Po rozdaniu kart odpowiedzi uczniowie wypełniają część informacyjną zgodnie z instrukcją zawartą na 

karcie odpowiedzi. 

6. Czasu przeznaczonego na sprawy organizacyjne i wypełnianie części informacyjnej nie wlicza się do czasu 

przebiegu konkursu. 

7. Bezpośrednio po wypełnieniu przez uczniów części informacyjnej karty odpowiedzi, należy przystąpić 

do otwarcia koperty z testami. 

8. Przewodniczący komisji konkursowej powołuje spośród uczestników konkursu dwóch uczniów 

do stwierdzenia nienaruszalności koperty z testami. Nazwiska uczniów należy odnotować w protokole. 

9. Fakt nienaruszalności koperty z testami uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem w protokole 

obok swojego nazwiska. 

10. Po rozdaniu testów i upewnieniu się, że każdy uczeń otrzymał test właściwej kategorii wiekowej, zapisać 

w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i czas zakończenia konkursu (75 minut). 

11. Każdy uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie i w czasie konkursu nie udostępnia rozwiązań innym 

osobom. 

12. Uczestnik konkursu nie powinien opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów, 

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

13. Po napisaniu testu uczniowie oddają wypełnione karty odpowiedzi, a testy zabierają ze sobą. 

14. Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa. 



 

III. Zakończenie konkursu. 

 

1. Przyjmując karty odpowiedzi od uczniów, członkowie komisji są zobowiązani sprawdzić, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie i poprawnie wypełnił część informacyjną karty. 

2. Wszystkie wypełnione karty odpowiedzi należy ułożyć w plik zadrukowanymi stronami skierowanymi 

w górę i włożyć do koperty. Nie trzeba segregować kart według kategorii. Nie wolno używać żadnych 

metalowych łączników: spinaczy, zszywek. Nie wolno składać kart na pół. 

3. Po zakończeniu konkursu (jeszcze tego samego dnia, tj. 16 marca 2023 roku), karty odpowiedzi wraz 

z protokołem oraz imienną listą uczestników konkursu należy wysłać pocztą listem priorytetowym na 

adres: 

 

Szczecińskie Towarzystwo Matematyczne „Kangur” 

przy Szkole Podstawowej nr 74 

ul. Seledynowa 50 

70-781 Szczecin 

IV. Uwagi końcowe: 

  

1. Przed konkursem (lub w dniu konkursu) należy zebrać od uczniów oświadczenia o zgodzie na udział 

w konkursie i przetwarzanie danych (formularz dostępny na koncie koordynatora szkolnego i na stronie 

www.kangur-mat.pl w dziale Zasady). Oświadczenia pozostają w szkole do końca roku szkolnego. 

2. Uczestnicy konkursu mogą wspomagać się brudnopisem (papierem bez jakichkolwiek napisów i innych 

znaków) oraz przyrządami geometrycznymi. 

3. W przypadku pomyłki w wypełnianiu karty mogą Państwo (o ile nie koliduje to z nadzorem nad konkursem) 

dać uczniowi nową kartę odpowiedzi. W takiej sytuacji nową kartę można wydrukować, pobierając ją ze 

strony www.kangur-mat.pl z konta koordynatora szkolnego lub wykonać czytelną kopię czystej karty. 

Ważne jest, aby na wydruku/kopii znalazły się znaczniki strony (czarne kwadraciki rozmieszczone w trzech 

rogach kartki). 

 

V. Przypadki nadzwyczajne. 

 

Problem Sposób rozwiązania problemu 

Po otwarciu koperty z testami okazało się, że nie 

ma testów danej kategorii. 

Natychmiast skontaktować się z Organizatorem 

Centralnym – tel. 56 6113499 (istnieje możliwość 

przesłania testów na adres e-mail szkolnego 

koordynatora). 

Po otwarciu koperty z testami okazało się, że testów 

danej kategorii jest mniej niż podano 

w specyfikacji. 

Brakującą ilość testów można skserować, 

a zaistniały fakt odnotować w protokole. 

Szkoła otrzymała za mało kart odpowiedzi. 
Karty odpowiedzi można wydrukować z konta 

szkoły lub wykonać czytelną kopię (skserować). 

Szkoła otrzymała za mało nagród uczestnictwa. 
Wysłać informację do koordynatora regionalnego 

na adres e-mail: kangur.szczecin@op.pl 

Uczeń na karcie odpowiedzi zapisał najpierw imię, 

później nazwisko. 
Zostawić bez zmian. 

Uczeń na karcie odpowiedzi podał błędny kod 

szkoły. 

Dać uczniowi do wypełnienia nową kartę.  

Wadliwą zniszczyć. 

Uczeń na swojej karcie poprawiał kodowanie 

odpowiedzi. 

Dać uczniowi do wypełnienia nową kartę. 

Wadliwą zniszczyć. 

Uczeń na swojej karcie poprawiał kodowanie 

nazwiska. 
Można zostawić. 

 

Regionalny Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do szkolnych koordynatorów konkursu o regularne 

logowanie się na konto szkoły, sprawdzanie komunikatów i poczty e-mail  oraz aktualności na naszej   stronie 

internetowej: www.kangur.szczecin.pl 

 

Kontakt z koordynatorem regionalnym (Bogusław Niedostatkiewicz): 

e-mail: kangur.szczecin@op.pl 

 


