
 I Gminny Turniej w trzykrotnym układaniu  

Radosnych Sześcianów kategorii Happy Cube  

pod nazwą „3xHappy”. 
 
 

      Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bielawach pragnie Państwa zainteresować Gminnym 

Turniejem w trzykrotnym układaniu Radosnych Sześcianów kategorii Happy Cube pod nazwą „3xHappy”.  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych z terenu Gminy Siedlisko. 

Cele konkursu: 

 kształcenie inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej, 

 ćwiczenie wytrwałości, cierpliwości, spostrzegawczości, 

 kształcenie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. 

Turniej służy jako pomoc w kształtowaniu najlepszych cech psychofizycznych, emocjonalnych i intelektualnych 

ucznia. Daje poczucie sukcesu i zwiększa wiarę we własne siły – ale też uczy pokory. 

  

Turniej odbędzie się 23.01.2014 r. (czwartek) w godzinach  13.30 – 15.30 na sali gimnastycznej  

Szkoły Podstawowej w Bielawach. 

 

 

 

 

Regulamin: 
1. Turniej odbywa się na sześciu poziomach trudności, Radosnych Sześcianów kategorii Happy Cube 

(łamigłówki Milano, New York, Tokyo, Amsterdam, Paris, i Brussels, z których powstają kostki 

o krawędziach 4 cm): poziom 1 niebieski, poziom 2 zielony, poziom 3 żółty, poziom 4 

pomarańczowy, poziom 5 czerwony, poziom 6 fioletowy. 

2. W trakcie Turnieju wszyscy uczestnicy posługują się tym samym zestawem łamigłówek, który 

wcześniej został sprawdzony przez Organizatorów. Łamigłówki nie mogą posiadać żadnych 

oznaczeń. 

3. Każdy uczestnik może brać udział w Turnieju na każdym z sześciu poziomów trudności. 

4. Uczestnik ma do dyspozycji krzesło i blat (stół, ławkę szkolną itp.). Przy jednym blacie tego samego 

poziomu może siedzieć tylko jeden uczestnik. 

5. Jeżeli organizatorzy przygotowali kilka stanowisk z łamigłówkami tego samego poziomu trudności 

to stanowiska te nie mogą być obok siebie, lecz co najwyżej jedno za drugim. 

6. O kolejności startu decyduje kolejność zgłoszeń uczestników. Każdy uczestnik może wystartować 

w dowolnym momencie, po sygnale startu podanym przez Organizatora. 

7. Po zgłoszeniu przez uczestnika zakończenia układania i odnotowania jego czasu Organizatorzy 

sprawdzają łamigłówkę używaną przez uczestnika. Jeżeli pojawiły się na niej jakieś oznaczenia to 

uczestnik jest dyskwalifikowany na poziomie, na którym układał łamigłówkę. 

8. Uczestnicy nie mogą mieć przy sobie żadnych przyborów do pisania ani żadnych materiałów, na 

których można rysować, aparatów fotograficznych, kamer ani telefonów komórkowych z 

możliwością robienia i oglądania zdjęć. 

9. Uczestnik, który zajął trzecie miejsce na danym poziomie trudności otrzymuje dyplom pamiątkowy. 

Uczestnik, który zajął drugie miejsce na danym poziomie trudności otrzymuje dyplom pamiątkowy 

oraz łamigłówkę kategorii Micro Cubes podobnego poziomu trudności do tego, w którym startował. 

Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce na danym poziomie trudności otrzymuje dyplom 

pamiątkowy oraz specjalną łamigłówkę promocyjną firmy MATEJUK Książki i Pomoce 

Dydaktyczne. 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa 

im. K. Makuszyńskiego 

w Bielawach 

Marzena Solecka 


