Załącznik nr 1

Zasady przeprowadzenia konkurencji
Jaworski Turniej Tabliczki Mnożenia

KRZYŻAK
•

Przy jednym stanowisku grają 4 osoby. Ustawienie ławek i zawodników przedstawia
rysunek.

•

Wzdłuż osi ławek (zgodnie ze strzałkami na rysunku) poukładane są karty z wynikami z
zakresu od 1 do 100 (w kategorii Maluch od 1 do 50). Na jednym ramieniu od 1 do 30, a
na drugim od 32 do 100.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozgrywki zawodnicy zajmują wskazane miejsce (z
dala od krzyża na krzesełkach).
Zawodnicy otrzymują zestaw kart z działaniami. Karty należy dołożyć do odpowiednich
wyników (węższym bokiem karty do wyniku, od swojej strony ławek).
Na znak prowadzącego asystenci włączają stopery i zawodnicy rozpoczynają
wykonywanie zadania.
Po ułożeniu wszystkich kart zatrzymuje się czas i wynik wpisuje do karty startowej.
Uczestnik z asystentem sprawdza poprawność par.
Każda błędnie ułożona lub niewyłożona do pary karta oznacza przyznanie
punktu karnego
Wygrywa zawodnik z najkrótszym czasem i bezbłędnie ułożonymi kartami.

•
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PRYMUS
•
•

•
•

•
•
•

•

Przy jednym stanowisku grają 3 osoby według listy startowej.
Prowadzący włącza miernik czasu i rozpoczyna wykładanie dwóch kart z działaniami.
Zawodnicy muszą podać sumę iloczynów przedstawionych na kartach, np. po wyłożeniu
kart z napisami „34”, „56” mówią 42.
Następne wyłożenie może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu prawidłowego wyniku
poprzedniego działania.
Uczestnik, która poda jako pierwszy prawidłowy wynik, otrzymuje wszystkie trzy karty,
jeżeli dwóch zawodników poda jednocześnie poprawny wynik, otrzymują po dwie karty
a jeżeli trzech zawodników jednocześnie poda prawidłowy wynik, każdy otrzymuje jedną
kartę.
Gra prowadzona jest do 10 wyłożeń lub do upływu limitu czasu (10 minut).
Liczbę punktów – ilość kart, wpisuje się do karty startowej.
Kolejność zgłoszeń (dopuszcza się remisy) i poprawność wyniku ocenia prowadzący. Jego
decyzje nie podlegają dyskusji.
Wygrywa zawodnik z największą liczbą punktów.

SZERYF
•

Przy jednym stanowisku gra 4 graczy, według listy startowej (trójkąt to stanowisko
prowadzącego).

•
•

Gracze opierają ręce na brzegu stołu.
Prowadzący wykłada kolejno na środek stołu karty z wynikami i podaje pewną liczbę.
Jeśli liczba z karty jest podzielna przez wymienioną, gracze przykrywają kartę ręką.
Prowadzący podaje komendę „liczba podzielna przez …..”
Osoba, której ręka jest na spodzie, zabiera wszystkie karty.

•

•
•

Po każdej ekspozycji zawodnicy przesuwają się w prawo o jedno miejsce.
Jeżeli uczestnik pomyli się, oddaje jedną zdobytą kartę, w przypadku braku kart,
otrzymuje punkty karne.
Gra toczy się do wyłożenia wszystkich kart lub upływu limitu czasu
(10 minut).

•

•

Każda karta to 1 punkt. Wygrywa zawodnik z największą liczbą punktów.

OLIMPIJCZYK

•

Zawodnicy startują indywidualnie.

•

Ustala się, że seria może trwać maksymalnie 5 minut. Jeżeli zawodnik po upływie
5 minut nie ukończy próby, to sędzia daje sygnał informujący o zakończeniu serii.
Wówczas osoby, które w ciągu 5 minut nie ukończyły swojej próby otrzymują do
indywidualnej klasyfikacji końcowej 0 punktów.
Przybory dla każdego zespołu:
✓ Ławka szkolna;
✓ Krzesło;
✓ Stoper elektroniczny mierzący czas z dokładnością do 0,01 s.
✓ 2 pudełka o wymiarach 27 cm x 12 cm x 5,5 cm wykonane z tektury lub sklejki
tak, jak na rysunku: Każde pudełko ustawiamy tak, aby u góry było 11
przegródek, natomiast n dole była tektura tworząca dno.
✓ 22 następujące pary kart: „14”, „2x7=7x2”, „16”, „2x8=8x2”,„18”, „3x 6=6x3”,
„18”, „2x9=9x2”, „21”, „3x7=7x3”, „24”, „4x6=6x4”, „24”, „3x8=8x3”, „27”,
„3x9=9x3”, „28”, „4x7=7x4”, „32”, „4x8=8x4”, „35”, „5x7=7x5”, „36”,
„4x9=9x4”, „40”, „8x5=5x8”, „42”, „6x7=7x6”, „45”, „9x5=5x9”, „48”,
„6x8=8x6”, „54”, „6x9=9x6”, „56”, „7x8=8x7”, „63”, „7x9=9x7”, „64”, „8x8”,
„72”, 8x9=9x8”, „81”, „9x9”
Przed każdym startem sędzia tasuje karty i układa je w dwa zakryte stosy: osobno
stos kart czarnych, osobno stos kart czerwonych.

•

•

Uwagi o przebiegu gry:
Zawodnicy ustawiają się na linii startu – w odległości około 3 m od krawędzi ławki. Przy
zawodniku stoi sędzia ze stoperem. Na sygnał sędziego (włączenie stopera) zawodnik
podbiega do ławki, dobiera karty w pary i każdą dobraną parę kart wkłada do przegródki w
pudełku. Sposób położenia par kart jest dowolny – ważne jest, by każda para kart była w jednej
przegródce pudełka. Po zakończeniu układania par kart zawodnicy biegną z powrotem na linię
startu, a sędzia wyłącza stoper.
Po zakończeniu serii sędziowie zapisują czasy i liczbę punktów karnych za popełnione błędy:
Opis sytuacji w której przyznano punkty karne

0 - Gdy wszystkie pary kart dobrano poprawnie
1 - za ułożenie par kart w jednej przegródce; w tym przypadku za każdą przegródkę w której
są dwie pary kart zawodnik otrzymuje 1 punkt karny, za każdą kartę nie umieszczoną w
przegródce; za każdą źle dobraną parę kart.
Próby nie można powtórzyć!
Zawodnicy muszą być obecni podczas sprawdzania, czy pary kart dobrano poprawnie
oraz podczas odczytywania i zapisywania czasu wykonanej próby.
Po zakończeniu serii ustala się kolejność zajętych miejsc według klucza:
każdy punkt karny to dodatkowe 5 sekund do czasu.
Wygrywa uczestnik, który uzyska najkrótszy czas.

KRÓLOWA SKAKANKI dodatkowa
Uczestnicy: wszystkie kategorie dziewcząt – osoby chętne.
Konkurencja będzie rozegrana poza konkursem - za miejsca I – III będą wręczane dyplomy,
natomiast wyniki uzyskane w tej konkurencji nie będą uwzględniane do punktacji końcowej.
Uwaga!
W każdej kategorii obowiązuje pokazywanie 15 kart (osobno 15 kart czarnych, a po przerwie
– osobno 15 kart czerwonych).
Karty pokazuje sędzia.
Ważne jest, by osoba skacząca podała odpowiedź na pokazaną kartę w trakcie wykonywania
3 PRZESKOKÓW PRZEZ SKAKANKĘ.
Przygotowujemy osobno:
• 15 następujących kart czarnych: „3x6=6x3”, „3x7=7x3”, „4x6=6x4”, „3x8=8x3”,
„3x9=9x3” „4x7=7x4”, „4x8=8x4”, „5x7=7x5”, „6x7=7x6”, „5x9=9x5”, „6x8=8x6”,
„6x9=9x6”, „7x8=8x7”, „7x9=9x7”, „8x9=9x8”;
• 15 następujących kart czerwonych: 18, 21, 24 (2 karty), 27, 28, 32, 35, 42, 45, 48, 54,
56, 63, 72.
Uwaga! Każda zawodniczka, która wykona obie próby bezbłędnie (uzyska 30 punktów
– licząc 1 punkt za bezbłędny przeskok) będzie uczestniczyła w DOGRYWCE: PRZEZ
OKRES 1 MINUTY ZAWODNICZKI STARAJĄ SIĘ WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ PRZESKOKÓW.
Podczas wykonywania przeskoków (podczas odpowiedzi na karty czarne lub czerwone)
zawodniczka może korzystać ze swojej skakanki lub skakanki zabezpieczonej przez
organizatora.

PIŁKARZ MATEMATYK dodatkowa
Uczestnicy: wszystkie kategorie chłopców – osoby chętne.
Konkurencja będzie rozegrana poza konkursem, za miejsca I – III będą wręczane dyplomy,
natomiast wyniki uzyskane w tej konkurencji nie będą uwzględniane do punktacji końcowej.
Przygotowujemy 50 kart czerwonych – wykluczamy 1, 2, 3, 5, 7, ( odpowiedzi na te karty są
zbyt łatwe). Ustala się, że zawodnik w czasie 15 sekund od momentu pokazania karty powinien
rozpocząć podawanie odpowiedzi na kartę a następnie strzela na bramkę.
Uwzględnia się tylko podanie pierwszej odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź otrzymuje 1 pkt.
Zawodnik kończy rozgrywkę w momencie popełnienia błędu lub nie trafienia na bramkę.
Zawodnik ma dwie próby.
Wygrywa zawodnik, który uzyskał najwięcej punktów. W przypadku remisu zawodnicy
rozegrają między sobą DOGRYWKĘ: strzały na bramkę „ aż do skutku”.

