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REGULAMIN  
 

IV Międzyszkolnych Mistrzostw  
 

Szybkiego Mnożenia 
 

Pruszków, 01 stycznia 2020 r. 



§ 1 .ORGANIZATOR MISTRZOSTW  
1. Organizatorem IV Międzyszkolnych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia jest Szkoła Podstawowa Sternik Pruszków.  

2. Współorganizatorem IV Międzyszkolnych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia jest Terapia Plus.  
 
§ 2.CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE  
 1. Podstawowym założeniem IV Międzyszkolnych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia jest: a. Rozwijanie i 
promowanie uzdolnień matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej;  

 b. Popularyzacja umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie do 100;  

 c. Wyłonienie Mistrzów w szybkim mnożeniu, w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 • Klasy 1  

 • Klasy 2  

 • Klasy 3  

 • Klasy 4  

 
§ 3.TERMIN I MIEJSCE  
 1. Mistrzostwa rozgrywane są w formie trzy etapowego konkursu;  

 
I ETAP KONKURSU 
Uczestnictwo w I etapie wewnątrzszkolnym jest bezpłatne.  
Nauczyciel wyłania chętnych lub najlepszych uczniów do kolejnego etapu. 
II ETAP KONKURSU 
Wszyscy chętni uczniowie rejestrowani są przez szkolnego koordynatora konkursu na stronie 

www.szybkiemnozenie.pl i zaczynają ćwiczyć na platformie.  

Uczestnictwo w II etapie konkursu jest bezpłatne.  
Rejestracja uczniów i szkół do 30 marca 2020 r. 
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
ETAP FINAŁOWY KONKURSU 
Uczestnictwo w etapie finałowym konkursu jest odpłatne, wpisowe wynosi 10 zł od ucznia.  
Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 1 lutego do  13 kwietnia 2020 r.  
Opłaty dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
Etap finałowy będzie rozgrywany w dnia 27-30.04.2020 w placówkach zgłoszonych do konkursu. 
 
§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Do konkursu przystępują uczniowie klas I-IV szkół podstawowych poprzez zgłoszenie do szkolnego 
koordynatora konkursu do dnia 30.03.2020 r.  

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń 
klasy I - IV.  

3. Uczniowie przystępujący do etapu finałowego konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 
opiekunów na udział w konkursie oraz akceptację zapisów Regulaminu konkursu zgodnie z załącznikiem nr.1  

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych 
(RODO) uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym, publikowanie wyników uzyskanych w konkursie 
oraz na przetwarzanie wizerunku uczestnika poprzez sporządzenie dokumentacji zdjęciowej i wideo z etapu 
finałowego na stronie www.szybkiemnozenie.pl  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją 
z udziału w konkursie.  

6. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować 
w czasie trwania konkursu.  

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu 
Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.  

8. Na każdym etapie, w trakcie trwania konkursu, zabrania się posiadania przy sobie wszelkich urządzeń 
elektronicznych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. W przypadku stwierdzenia posiadania wyżej 
wymienionych przedmiotów Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i 
unieważnia jego pracę.  

9. Chęć udziału uczniów szkoły w IV Międzyszkolnym konkursie Mistrz Szybkiego Mnożenia zgłasza koordynator 

szkolny do organizatora przez stronę www.szybkiemnozenie.pl do dnia 30.03.2020  

10. Na podstawie zgłoszenia i rejestracji szkoły na stronie, a także po uiszczeniu opłat organizator przesyła szkole 
hasło konkursowe umożliwiające przeprowadzenie finału. Za przeprowadzenie drugiego etapu (zgłoszenia szkoły) 
konkursu jest odpowiedzialny szkolny koordynator powołany do tego celu przez Dyrektora szkoły nauczyciel.  

http://www.szybkiemnozenie.pl/
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§ 5. ETAP SZKOLNY - ewentualnie 

1. Etap szkolny może zostać przeprowadzony jest na formularzach znajdujących się na stronie 
www.szybkiemnozenie.pl. 

 2. Przebieg pierwszego etapu: a. Koordynator zbiera grupę zgłoszonych do konkursu osób w jednej sali;  

 b. uczniowie siadają na wyznaczonych miejscach, koordynator rozdaje formularze odwrócone białą stroną 
do góry, który uczniowie podpisują na białej części imieniem, nazwiskiem oraz przynależnością do klasy  

 c. na hasło START wszyscy uczestnicy odwracają formularze i rozpoczynają wypełnianie,  

 d. Maksymalny czas wypełniania wszystkich zadań to 5 minut ( jeżeli czas zostanie przekroczony uczestnik 
jest zakwalifikowany na podstawie najwięcej poprawnie rozwiązanych zadań),  

 e. uczestnicy którzy wykonają zadania w czasie krótszym niż 5 minut podnoszą rękę, a nauczyciel zapisuje 
kolejność zgłoszenia.  

 3. Do następnego etapu konkursu kwalifikują się osoby najefektywniej* rozwiązujące zadania osoby z 
danej kategorii wiekowej w szkole.  
 4. Jeżeli potrzebne jest przeprowadzenie dogrywki wśród uczniów o równej liczbie rozwiązanych zadań i 
tym samym czasie, dogrywka następuje na formularzach przekazanych przez organizatora w nowo wyznaczonym 
do tego czasie.  
 5. W przypadku szkół z większą ilością oddziałów w tej samej kategorii wiekowej proponujemy 
przeprowadzenie eliminacji klasowych i szkolnych, gdzie z poszczególnych oddziałów do eliminacji szkolnych 
kwalifikuje się najefektywniej liczących uczestników.  
 6. Zakwalifikowani do kolejnego etapu-finału uczestnicy zostają zgłoszeni przez szkołę na stronie 
www.szybkiemnozenie.pl do dnia 30.03.2020.  
  
 
*osoba najszybciej rozwiązująca zadania jednocześnie z największą ilością poprawnie rozwiązanych zadań (np. 
jeżeli osoba zgłaszająca się jako pierwsza miała mniej poprawnie rozwiązanych zadań niż osoba zgłaszająca się 
jako trzecia to do kolejnego etapu kwalifikuje się osoba zgłaszająca się jak trzecia).  
 
§ 6. ETAP MIĘDZYSZKOLNY - FINAŁ 
1. Etap finałowy IV Międzyszkolnego Konkursu Mistrza Szybkiego Mnożenia odbywa się w placówkach 
zgłoszonych do konkursu w dniach 27-30 kwietnia 2020.  

2. Organizatorzy na etapie finałowym mogą powołać Komisję Sędziowską.  

3. Komisja Sędziowska pełni nadzór nad przebiegiem Mistrzostw.  

4. Organizatorzy są obowiązani zapewnić odpowiednie warunki lokalowe podczas przeprowadzenia mistrzostw tj. 
każdy uczestnik musi mieć do dyspozycji osobny stolik, a także dostęp do komputera stacjonarnego z klawiaturą 
numeryczną.  

5. Wszyscy zgłoszeni do etapu finałowego zobowiązani są stawić się na Mistrzostwa na wyznaczoną przez 
organizatorów godzinę.  

6. Spóźnienie równoznaczne jest z rezygnacją.  

7. W przypadku choroby jednego z uczestników, szkoła nie może w jego miejsce przyprowadzić innych dzieci z tej 
samej lub innej kategorii wiekowej. W każdej kategorii może brać udział tylu uczestników ze szkoły ilu zakwalifikuje 
i zarejestruje szkolny koordynator.  

8. W sali klasyfikacyjnej, organizatorzy zapewniają jak najlepsze warunki dla zawodników, ciszę i dobre 
oświetlenie.  
 
§ 7. KOMISJA SĘDZIOWSKA  
1. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą osoby wskazane przez organizatorów.  

 2. Zakres działania Komisji Sędziowskiej: a. kontrola nad prawidłowym ustawieniem programu 
komputerowego,  

 b. czuwanie nad prawidłowym rozpoczęciem i zakończeniem testu,  

 c. czuwanie nad prawidłowym przedstawieniem zasad i upewnienie się, że uczestnik zrozumiał je,  

 d. kontrola i zatwierdzenie niniejszego regulaminu,  

 e. kontrola, weryfikacja i zatwierdzanie wyników,  

 f. ogłoszenie oficjalnych wyników i przyznanie tytułów.  
  



3. Komisja Sędziowska ma prawo dyskwalifikacji poszczególnych uczestników Mistrzostw w przypadku 
stwierdzenia, że uczestnicy ci naruszyli zasady ustalone niniejszym regulaminem w § 8.  

 
§ 8. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W FINALE MISTRZOSTW  
 1. Sposób pomiaru czasu szybkiego mnożenia: a. sygnał startowy do rozpoczęcia liczenia daje osoba z 
Komisji Sędziowskiej.  

 b. po sygnale startowym uczestnik może rozpocząć liczenie.  

 c. sędzia czasowy kontroluje czas liczenia, a także sygnalizuje zbliżający się koniec odliczając ostatnie 10 
sekund, koniec liczenia następuje po upływie czasu wyznaczonym przez program.  

 d. po wpisaniu pierwszego wyniku uczestnik jest zobowiązany do kontynuowania liczenia bez zgłaszania 
uwag albo pytań.  

 e. po zakończeniu liczenia uczestnik ustępuje miejsca kolejnemu zawodnikowi.  
 2. Sposób rozwiązywania zadań:  

 a. do każdego działania uczestnik udziela odpowiedzi,  

 b. rozwiązanie działania polega na prawidłowym wpisaniu wyniku,  

 c. wyboru dokonuje się poprzez wpisanie wyniku,  

 d. nie da się zmienić błędnie wpisanego wyniku,  

 e. wszelkie pominięcie działania przez wciśnięcie przycisku enter skutkuje przyznaniem za każdym razem 
10 karnych sekund,  

 f. każdy błędnie wpisany wyniku skutkuje przyznaniem za każdym razem 10 karnych sekund.  
 
3. W rozumieniu niniejszego regulaminu działaniami jest materiał internetowy wykorzystywany przez program 
konkursowy www.konkurs/szybkiemnozenie.pl, przeznaczony do sprawdzenia tempa mnożenia.  
 
§ 9. WYNIKI  
1. Wynik określa się na podstawie iloczynu prędkości liczenia.  

2. Prędkość liczenia wyraża się w ilości działań na minutę i wylicza się z następującego wzoru: ilość wykonanych 
prawidłowo działań pomnożona przez liczbę 60 (słownie: sześćdziesiąt) oraz podzielona przez czas liczenia w 
sekundach.  

3. W Mistrzostwach klasyfikacji podlegają tylko te osoby, które wykonały 50% działań tzn. podadzą poprawny wynik 
na co najmniej połowę wyświetlonych działań.  

4. Mistrzem zostaje zawodnik, który uzyska najwyższy współczynnik efektywności w liczeniu.  

5. Przewiduje się wytypowanie również Wicemistrzów  

6. W przypadku, gdy dwaj zawodnicy uzyskają ten sam współczynnik efektywności liczenia i walczą o tytuły Mistrza 
czy Wicemistrzów, następuje dogrywka w oparciu o nowe działania przygotowane przez Komisję Sędziowską.  
 
§ 10. FINAŁ  
Celem finału IV Międzyszkolnych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia jest wyłonienie wśród uczniów klas I- IV szkół 
podstawowych:  
Mistrza Szybkiego Mnożenia 2020 (klas II - III)  
Mistrza kl. I    Mistrza kl. II  
I Wicemistrza kl. I   I Wicemistrza kl. II  
II Wicemistrza kl. I   II Wicemistrza kl. II  
Mistrza kl. III   Mistrza kl. IV  
I Wicemistrza kl. III  I Wicemistrza kl. IV  
II Wicemistrza kl. III  II Wicemistrza kl. IV  
 
§ 11. NAGRODY  
1. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie, na podstawie rejestracji do etapu 

międzyszkolnego dokonanego przez koordynatora szkolnego na stronie www.szybkiemnozenie.pl  
2. Nagrody w każdej z kategorii:  
Za zajęcie I miejsca: TYTUŁ MISTRZA SZYBKIGO MNOŻENIA – zestaw klocków LEGO  
Za zajęcie II i III miejsca – gra planszowa  
 
§ 12. OPŁATY 
I ETAP KONKURSU 
Uczestnictwo w I etapie wewnątrzszkolnym jest bezpłatne.  
Nauczyciel wyłania chętnych lub najlepszych uczniów do kolejnego etapu. 
II ETAP KONKURSU 
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Wszyscy chętni uczniowie rejestrowani są przez szkolnego koordynatora konkursu na stronie 

www.szybkiemnozenie.pl i zaczynają ćwiczyć na platformie.  

Uczestnictwo w II etapie konkursu jest bezpłatne.  
Rejestracja uczniów i szkół do 30 marca 2020 r. 
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
ETAP FINAŁOWY KONKURSU 
Uczestnictwo w etapie finałowym konkursu jest odpłatne, wpisowe wynosi 10 zł od ucznia.  
Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 1 lutego do  13 kwietnia 2020 r.  
Opłaty dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
OPŁATA 
Szkolny koordynator konkursu wpłaca zebrane wpisowe od uczestników na konto: 

 
1. Konkurs jest przedsięwzięciem samofinansującym się. Zebrane fundusze organizator przeznacza na nagrody 
(45% wpływów) i techniczną obsługę konkursu. W związku z tym proponuje się, aby rodzice ucznia deklarującego 
udział w konkursie wpłacali wpisowe w wysokości 10 zł. Szkolny koordynator konkursu wpłaca zebrane 
pieniądze na konto: 

 
Mistrz Mnożenia - Fundacja Sternik 

ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków 
nr konta: 26102010550000910202795862 

w tytule wpłaty proszę podać pełną nazwę szkoły 
  

2. Wpisowe należy przelać na konto bankowe Organizatora Konkursu do dnia 13 kwietnia 2020 r.   
2a. Po tym terminie, rejestracja szkoły zostanie anulowana, a uczniowie tym samym nie uzyskają hasła finałowego 
koniecznego do udziału ogólnopolskim finale.  
3. Uwaga: system płatności w Strefie Nauczyciela jest uzupełniany przez Organizatora ręcznie na podstawie 
wyciągu z konta bankowego. Z tego powodu pomiędzy dokonaną wpłatą a jej potwierdzeniem w systemie może 
minąć do 7 dni roboczych. 
4. W tytule wpłaty na przelewie bankowym muszą się znaleźć następujące informacje: ID przyznane Szkole 
podczas rejestracji, imię i nazwisko Nauczyciela Koordynującego. Nie należy przesyłać potwierdzenia wpłat na 
adres Organizatora. Potwierdzenie przelewu lub wpłaty należności Nauczyciel Koordynujący powinien zachować 
do 30 września 2020 r. i przedłożyć jedynie na prośbę Organizatora.  
5. Organizator Konkursu wystawia rachunek (nie fakturę) na prośbę Nauczyciela Koordynującego do 14 dni 
roboczych od wpłaty. Aby otrzymać rachunek należy wysłać maila z prośbą do organizatorów 

kontak@szybkiemnozenie.pl podczas zgłaszania szkoły do bieżącej edycji Konkursu. 
  
 

http://www.szybkiemnozenie.pl/
mailto:kontak@szybkiemnozenie.pl


Załącznik nr.1  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz 

Mnożenia” i przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzenie  zapoznania się z 

regulaminem i akceptacją jego zapisów 

 

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Mnożenia” oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu, tj. 

Fundacja Sternik Warszawa-Zachód, z siedzibą przy ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, na zasadach 

określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE mojego dziecka w związku z 

udziałem w konkursie. 

 Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności w 

przypadku konieczności przesłania nagrody, 

3) podanie danych jest dobrowolne, 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Mnożenia” oraz 

akceptuję jego zapisy. 

 

…………………………………………………………………………………………..   ……………………………………. 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu        klasa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły 
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data      podpis składającego oświadczenie* 
 
 
 
 
 
 
*oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika. 

 

 


