Szanowni Państwo,
Koordynatorzy Szkolni Konkursu „Kangur Matematyczny”

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas)
przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by
dać uczniom szansę udziału w konkursie, przygotowaliśmy jego wariant w formie zdalnej
(elektronicznej – za pośrednictwem internetu).
Uwaga! Wśród uczniów biorących udział w konkursie w formie zdalnej nie przyznaje się
nagród, a wskazani przez Koordynatora Szkolnego uczniowie otrzymują upominki ( §20 Regulaminu
Konkursu). Upominki przekazane przez organizatora otrzymują uczniowie wskazani przez
Koordynatora Szkolnego. Tym samym Koordynator Szkolny nie przekazuje do organizatora Konkursu
wyników konkursu przeprowadzonego tą drogą.
Organizacja konkursu za pośrednictwem internetu.
Przed konkursem, w dniu 20.04.2021, udostępnimy Państwu na kontach szkół:
- kartę odpowiedzi w formie formularza elektronicznego (plik pdf)
- zestawy zadań konkursowych zabezpieczone hasłem (pliki pdf)
Prosimy o ich wcześniejsze pobranie, aby nie obciążać serwera w dniu konkursu. W dniu
konkursu, na kontach szkół udostępnimy Państwu hasło do plików z zadaniami.
Przed konkursem prosimy o przekazanie uczniom INSTRUKCJI DLA UCZNIA (dostępna na
koncie szkoły). W dniu konkursu prosimy udostępnić uczniom pliki z zadaniami oraz formularz karty
odpowiedzi, np. poprzez dziennik elektroniczny, e-mail, stronę szkolną itp. Chwilę przed konkursem,
należy przekazać uczniom hasło dostępu do pliku z zadaniami oraz poprosić ich o odesłanie
wypełnionej karty odpowiedzi na adres Państwa poczty elektronicznej bezpośrednio po upływie
czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań (w wersji zdalnej jest to 90 minut). Zachęcamy
Państwa, by w miarę możliwości konkurs w formie zdalnej przebiegał pod Państwa nadzorem,
podobnie jak sprawdziany pisane zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi, które służą Państwu do
edukacji zdalnej.
W dniu 26.04.2021, na kontach szkół udostępnimy Państwu hasło do odczytania sumy
punktów. Aby odczytać sumę punktów zdobytych przez danego ucznia, należy na formularzu karty
odpowiedzi ucznia w pole SUMA PUNKTÓW wpisać otrzymane hasło, a następnie kliknąć w obszar
obok sumy.
Uwaga 1. Do dnia konkursu wszystkie materiały powinny pozostać utajnione.
Uwaga 2. Do prawidłowej obsługi formularza karty odpowiedzi zalecany jest (darmowy)
program Adobe Acrobat Reader DC dostępny pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny"

