VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA
VILNIAUS MIESTO
GIMNAZIJŲ II KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS KONKURSO
„NELYGYBIŲ SPRENDIMO TURNYRAS“
NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus miesto gimnazijų 2-ų klasių mokinių matematikos konkurso nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo bei darbų vertinimo tvarką,
laimėtojų paskatinimą.
II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas: sudaryti galimybę tobulėti gabiems vaikams ir populiarinti matematiką.
Uždaviniai:
1. Lavinti mokinių individualius matematinius gabumus bei matematinį mąstymą.
2. Skatinti mokinius teorines žinias taikyti praktikoje.
3. Ugdyti jų savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir sužadinti domėjimąsi
matematika.
4. Skatinti matematikos mokytojus aktyviau dalyvauti Vilniaus miesto renginiuose ir
įvertinti jų pastangas sėkmingai mokant matematikos.
III.

DALYVIAI

Konkursas skiriamas Vilniaus miesto gimnazijų 2-ų klasių mokiniams, besidomintiems
matematika ir gebantiems gerai spręsti nelygybes.
IV.

LAIKAS IR VIETA

Konkursas vyks 2018 m. balandžio 26 d. 13.30 val. konkurso trukmė 1 val.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje, S. Konarskio g. 34, Vilnius.

V.

DALYVIŲ REGISTRACIJA

1. Kiekviena Vilniaus miesto gimnazija gali į konkursą užregistruoti ne daugiau kaip
tris mokinius. Registracija vyks iki 2018 m. balandžio 20 d. elektroniniu paštu
rasaleja@gmail.com atsiunčiant dalyvių registracijos anketą (priedas).
2. Mokykla, išsiuntusi registracijos anketą ir negavusi patvirtinimo, privalo parašyti
registruojančiam asmeniui.
3. Anketos, atsiųstos po vasario 20 d., registruojamos nebus. Anketos turi būti užpildytos
kompiuteriu.
4. Neužsiregistravę ar negavę registracijos patvirtinimo dalyviai į konkursą nepriimami.

VI.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

1. Konkurso užduotis rengia konkurso organizatoriai.
2. Konkurso darbų taisymo bei vertinimo komisiją sudaro komisijos nariai iš Vilniaus
miesto gimnazijų matematikos mokytojų, kurių mokiniai dalyvauja konkurse.
3. Darbų taisymo ir vertinimo komisija įvertina darbus. Vertinimo komisija nustato
I, II ir III vietų laimėtojus.
4. Pranešimai apie turnyro rezultatus išsiunčiami el. paštu į dalyvių mokyklas.
5. I, II ir III vietą užėmusiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams įteikiami padėkos
raštai.

VII.
PROGRAMA
Iš dalyvių tikimasi matematinių žinių iš šių temų:
 Tiesinės nelygybės.
 Kvadratinės nelygybės.
 Racionaliosios nelygybės.
 Nelygybės su moduliu.
 Nelygybių sistemos.
 Nelygybių sudarymo uždaviniai.
VIII.

ORGANIZATORIAI

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorė Fausta Gulbinienė, matematikos
mokytojos metodininkės Rasa Tadijošaitienė ir Elena Pakalniškienė.
XIX. STEIGĖJAI
Vilniaus matematikos mokytojos metodininkės Danutė Miklienė ir Rasa Tadijošaitienė, 2016 m.
Nuostatų priedas.
Konkurso NELYGYBIŲ SPRENDIMO TURNYRAS
DALYVIŲ ANKETA

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Dalyvio
vardas, pavardė

Mokyklos
pavadinimas

Mokyklos
el.pašto adresas

Dalyvio mokytojo Taškai
vardas , pavardė

