Kangur Matematyczny 2017
XVI edycja Międzynarodowego Konkursu
KANGUR MATEMATYCZNY
odbyła się w czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 9:00.

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur
Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”
z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz
w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących
w nim krajach.
W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo
Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, które
przeprowadza Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi
w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym wieku
proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej
z sześciu grup wiekowych:

 Żaczek: z klas 1 i 2 - szkołę reprezentowało 16 uczniów

WYRÓŻNIENIE - Mikołaj Janusz kl. II a
Opiekun: Małgorzata Kłos

 Maluch: z klas 3 i 4 - szkołę reprezentowało 8 uczniów
 Beniamin: z klas 5 i 6 – szkołę reprezentowało 6 uczniów

WYRÓŻNIENIE – Julia Piekarz kl. V
Opiekun: Edward Tarański

 Kadet: z klas: I i II gimnazjum – szkołę reprezentowało 11 uczniów
 Junior: z klas: III gimnazjum – szkołę reprezentowało 3 uczniów
Uczestnicy konkursu we wszystkich krajach otrzymują te same zadania wspólne dla
danej kategorii wiekowej.

Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we
wspólnej zabawie matematycznej. Świadomość tego faktu jest niewątpliwie wielką atrakcją
dla uczestników. W odróżnieniu od innych konkursów mających na celu wyłonienie talentów
matematycznych, KANGUR ma przede wszystkim przełamać dość powszechną wśród
uczniów niechęć do matematyki.
W konkursach może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia
na lekcjach matematyki.
Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do
rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia
cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród
rzeczowych.
Każdy uczestnik Konkursu KANGUR otrzymał w momencie rozpoczęcia Konkursu
upominek. W tym roku była to układanka przestrzenna PENTOMINO.

Koordynatorki konkursu:
Małgorzata Rój
Małgorzata Kłos
Beata Kwiatkowska

