
 
XXV  Konkurs Matematyczny 

KANGUR w USA  

dla uczniów od klasy 1 do 12 

~ w klasie albo w domu ~ 
 

ZAPRASZA WSZYSTKICH 

POLONIJNYCH UCZNIÓW  
  

CZWARTEK, 17 MARCA 2022 

 „Kangur” to test wyboru trwający 75 

minut.  

 Uczniowie od klasy 1 do 4 rozwiazują 

24 zadania, a uczniowie starsi – 30 

zadań. 

 Każdy uczeń kwalifikuje się, jeśli 

potrafi samodzielnie czytać. 

 Każdy zarejestrowany uczeń otrzymuje 

bezpłatny dostęp do video z 

rozwiązaniami zadań z lat ubiegłych. 

 Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę, 

elektroniczny dyplom i upominek. 

 Zadania są dostosowane do wieku 

uczestników.  

 Zwycięzcy otrzymują medale, nagrody 

rzeczowe lub elektroniczne i granty 

pieniężne. 
 

Rejestracja internetowa na naszej stronie: 

www.mathkangaroo.org 

Zapisy od 15 września do 15 grudnia 2021  

Jeśli masz pytania, napisz do Kangura, po polsku lub 
po angielsku, na adres: info@mathkangaroo.org 

 

Math Kangaroo USA, NFP, 501(c)3 
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