
KANGUR MATEMATYCZNY 2021 

 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2021 odbędzie się 22 kwietnia 

2021 r. (czwartek) w formie online:  

dla uczniów klas 3 o godzinie 16:00, 

dla uczniów klas 4-8 o godzinie 9:00. 

 

1. Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 minut.  

Uwaga!  

Wśród uczniów biorących udział w konkursie w formie zdalnej nie przyznaje się 

nagród. Wskazani przez Koordynatora szkolnego uczniowie otrzymują upominki 

przekazane przez organizatora konkursu (§20 Regulaminu Konkursu). Koordynator 

szkolny nie przekazuje do organizatora konkursu wyników konkursu 

przeprowadzonego tą drogą. 

2. Pliki z zadaniami oraz kartą odpowiedzi uczniowie dostaną ok. 30 minut przed 

planowaną godziną rozpoczęcia konkursu na adres mailowy (...@edu.erzeszow.pl) 

OUTLOOK (TEAMS). W tym czasie mogą zapoznać się z kartą odpowiedzi.  

Do prawidłowej obsługi karty odpowiedzi zalecany jest (darmowy) program Adobe 

Acrobat Reader DC dostępny pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/ 

 

Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, który sam zliczy punkty po 

wprowadzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 hasła przez szkolnego koordynatora konkursu.  

Pole z sumą punktów jest zablokowane dla ucznia. 

Plik z kartą odpowiedzi można zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole  

z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, 

wówczas możliwość wprowadzania zmian zostaje zablokowana.  

Po zaznaczeniu odpowiedzi, uzupełnieniu pola IMIĘ i NAZWISKO, należy zapisać plik 

na własnym komputerze nazywając go swoim imieniem i nazwiskiem. Następnie tak 

nazwany plik należy przesłać jako załącznik na adres renmil.478@edu.erzeszow.pl 

Uczeń przed rozpoczęciem konkursu: 

1) zapoznaje się z instrukcją na karcie odpowiedzi, 

2) zaznacza kategorię i klasę klikając myszą w odpowiednie pola. 

 

Natomiast IMIĘ I NAZWISKO wpisuje w odpowiednie pola dopiero po 

zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi, tuż przed zapisaniem i wysłaniem pliku z kartą 

odpowiedzi. 
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Po rozpoczęciu konkursu  

Uczeń sprawdza czy ma właściwy zestaw zadań (klasy 3 i 4 – Maluch, klasy 5 i 6 – 

Beniamin, klasy 7 i 8 – Kadet). Jeśli nie, kontaktuje się z p. Renatą Miłek lub p. Ireną 

Karszniewicz wykorzystując rozmowę głosową na TEAMS.  

  

Plik z wypełnioną kartą odpowiedzi uczeń powinien odesłać na adres 

renmil.478@edu.erzeszow.pl  około 95 minut od uzyskania hasła do pliku  

z zadaniami.  

 3. Hasło do otwarcia zadań będzie udostępnione w chwili rozpoczęcia konkursu 

na adres mailowy (...@edu.erzeszow.pl) OUTLOOK (TEAMS). 

 

Prosimy uczestników o zapoznanie się z informacjami: 

1) Regulamin Konkursu:  

regulamin_konkursu_2021-d.dvi (kangur-mat.pl) 

 

2) Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie (proszę wypełnić w formie 

drukowanej, przy najbliższej okazji dostarczyć do szkoły): 

zgoda_uczestnika_konkursu.dvi (kangur-mat.pl) 

 

3) Instrukcja dla ucznia: 

 https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_uczen_2021.pdf   

 

      4)  Adres, na który należy odesłać odpowiedzi: renmil.478@edu.erzeszow.pl 

 

      5)  Kontakt w sprawie organizacji konkursu na terenie szkoły z p. Renatą Miłek 

           lub p. Ireną Karszniewicz – czat Teams.      
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