
 

 

 

Zaproszenie do udziału  

w II Powiatowych Rozgrywkach SUDOKU 

Gra w Sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady gry w sudoku są 

banalnie proste, gdyż sama gra już może taka nie być. Szczególnie jeśli 

spróbuje się szczęścia na trudniejszych planszach. 

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w 

tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3×3 

oznaczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. 

Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie 

może powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra. 
Historia gry Sudoku zapoczątkowana została w średniowiecznej Arabii. 
Dzisiejsze Sudoku pojawiło się po raz pierwszy w Japonii w 1986 roku, 

jednak międzynarodową sławę zyskało dopiero w 2005 roku. 

Obecnie jest wiele odmian tej łamigłówki takich jak: nieregularne, 

diagonalne, antykonikowe, nie po kolei itp. 

Czas, aby sprawdzić popularność tej gry wśród  uczniów powiatu 

świdnickiego! 

Organizatorem jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach :  5-6 oraz 7-8 

Zapraszamy do udziału 2 uczniów z Państwa szkoły - po 1 w każdej 

kategorii. 

Proszę do 20.01.2023r. wysłać  kartę zgłoszenia na adres 

sekretariat@szkolaspoleczna.pl . Proszę  wcześniej przeprowadzić 

eliminacje. Zadania eliminacyjne w załączniku. 

W razie pytań proszę o kontakt z opiekunem konkursu p. Hanną Turek tel. 

748524375 lub 603537767 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
mailto:sekretariat@szkolaspoleczna.pl


 

 

REGULAMIN KONKURSU 

II Powiatowych Rozgrywek SUDOKU 

 
1. Cele konkursu  

 
▪ Kształcenie umiejętności logicznego myślenia. 
▪ rozwijanie umiejętności przewidywania, dostrzegania związków 

pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania 
▪ Uświadamianie sposobów ćwiczenia sprawności umysłu, pamięci 

oraz wyobraźni.  
▪ Zachęcanie dzieci do rozwiązywania łamigłówek logicznych w 

wolnym czasie – ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu.  

2. Organizator 
Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy 

3. Zespół organizacyjny: 
Nauczyciele matematyki: Hanna Turek i Andrzej Pepera 

4. Uczestnicy 
Uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych z powiatu świdnickiego. 
Będą podzieleni na dwie kategorie V-VI oraz VII-VIII 

5. Przebieg konkursu 
a) Etap I – szkolny 

- do 10.12.2022r. organizator wysyła do szkół podstawowych 
powiatu świdnickiego regulamin konkursu wraz z zadaniami 
eliminacyjnymi 
- do 19.01.2023 przeprowadzane są eliminacje szkolne, podczas 
których  wyłonieni zostaną reprezentanci szkoły - po 1 w każdej 
kategorii. Do 20.01.2023r. szkoły uczestniczące w konkursie  
wysyłają karty zgłoszeń na adres sekretariat@szkolaspoleczna.pl 

         b)  Etapy II i III odbędą się 9.02.2023r. w Społecznej Szkole  
              Podstawowej w Świdnicy w godzinach 9.00-12.00 

• W II etapie uczniowie otrzymują po 5 łamigłówek: 
                      W klasach 5-6 
                      - 3 łamigłówki 4X4 , 1 łamigłówkę 9x9 i jedną łamigłówkę          
                      regularną  6X6, a  następnie rozwiązują je. 
                      W klasach 7-8  
                      - 3 łamigłówki 4X4 , 1 łamigłówkę 9x9 i jedną łamigłówkę  
                       nieregularną 6X6, a  następnie rozwiązują je 



 

 

• Uczestnicy przez podniesienie ręki sygnalizują zakończenie 
pracy, nauczyciele pilnujący wpisują na kartach czas 
zakończenia  rozwiązywania 

• Komisja złożona z  nauczycieli SSP i nauczycieli z 
pozostałych szkół   ocenia prace, przyznając punkty za 
dobrze wpisane liczby. 

• Do drugiego etapu przechodzi 5 uczniów z największą liczbą  
                      uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów o   
                      kolejności decyduje czas rozwiązywania łamigłówek 

• W III etapie uczniowie otrzymują: 
 W klasach 5-6 

                      - 1 łamigłówkę 9x9 i łamigłówkę  nieregularną 6X6 
                      W klasach 7-8 

- 1 łamigłówkę 9x9 i łamigłówkę 6x6 diagonalną 

•  Zasady rozwiązywania i oceniania takie jak w etapie II.   

• Punkty II i III etapu zostaną zsumowane 

• Uczeń, który osiągnie największą łączną ilość punktów 
zostanie Mistrzem Sudoku, W przypadku gdy 2 lub więcej 
uczniów będzie miało najwyższy wynik, decyduje łączny czas, 
a gdy ten będzie taki sam zostanie rozegrana dogrywka.  

• Przyznane także będą tytuły laureata za zajęcie II i III miejsca, 
a także tytuły finalisty za zajęcie IV i V miejsca. 

 
Jeżeli sytuacja  epidemiczna nie pozwoli na odbycie się konkursu w formie 
stacjonarnej, organizator przewiduje przeprowadzenie rozgrywek w formie 
zdalnej. 
1. W etapie szkolnym nauczyciele w określonym dniu i o określonej 
godzinie wysyłają uczniom zadania eliminacyjne , uczniowie rozwiązują je 
przed włączonymi kamerkami i mikrofonami następnie po upływie 
określonego czasu odsyłają zdjęcia prac lub wypełnione komputerowo 
diagramy ( w edytorze Word). Nauczyciel wyłania  po 1 uczniu z każdej 
kategorii do następnych etapów 
2. W etapie II i III organizator w określonym dniu i o określonej godzinie 
wysyła uczniom zadania, uczniowie rozwiązują je przed włączonymi 
kamerkami i mikrofonami, następnie po wykonaniu zadań odsyłają zdjęcia 
prac lub wypełnione komputerowo diagramy ( w edytorze Word). 
Organizator notuje czas przesłania rozwiązań oraz sprawdza zadania.  
Zasady przyznawania tytułów są takie same jak w przypadku konkursu 
stacjonarnego 
 
 



 

 

Karta zgłoszenia do II Powiatowych Rozgrywek SUDOKU 

 

Imię i nazwisko uczestnika Szkoła Klasa 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia: 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Naszej Szkole” w Świdnicy, ul. Mickiewicza 1-3.  Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: iod@kiran.pl. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności 
stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, 
promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.  

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe 
uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie 
przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 
ramowym regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, 
której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

 

 

   .......................................                                  ....................................... 
 Podpis rodzica/prawnego opiekuna                            Podpis i pieczęć dyrektora szkoły  

  


