
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW 
KLAS IV - VIII  

„Dzień liczby  𝝅” 

 Informacje ogólne: 

➢ Organizatorem konkursu „Dzień liczby  π” są nauczyciele matematyki Szkoły 

Podstawowej nr 50 we Wrocławiu: p. Magdalena Pawłowska i p. Agnieszka 

Kwiatkowska. 

➢  Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 50 we 

Wrocławiu. 

 

 Cel konkursu:  

➢ Popularyzacja matematyki wśród uczniów.  

➢  Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych.  

➢  Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem wiadomości              

w dziedzinie matematyki. 

➢  Propagowanie matematyki w życiu codziennym. 

➢  Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 

➢  Wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

 Organizacja konkursu: 

➢ Konkurs organizują nauczyciele matematyki: p. Magdalena Pawłowska                        

i p. Agnieszka Kwiatkowska. 

➢ Konkurs jest jednoetapowy (etap szkolny). 

➢  Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy od czwartej do ósmej Szkoły 

Podstawowej nr 50 we Wrocławiu. 

➢ Przedmiotem konkursu jest    stworzeniu animacji o liczbie pi lub plakatu “mapa 

myśli” (plakat może być wykonany w dowolnym programie komputerowym lub też   

w formie papierowej). 



➢ Wykonane aplikacje przesyłam na  adres: magpaw0342@edu.wroclaw.pl 

agnkwi0188@edu.wroclaw.pl  do dnia 10 marca 2022r.  

 

 

➢ Plakaty wykonane w formie papierowej oddajemy  nauczycielowi matematyki. 

 (Ważne: format A4 lub większy ;dowolna techniką plastyczna) 

 

Prace konkursowe:  

➢ Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy i przesłanie jej 

zdjęcia/dostarczenie w terminie . 

➢ Pracę należy podpisać IMIĘ, NAZWISKO, KLASA w widocznym miejscu (podpis 

musi być widoczny na zdjęciu), w przypadku plakatu (forma papierowa) należy obok 

umieścić karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.  

➢  Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.  

 

Przebieg konkursu:  

➢ Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej, która składać się będzie 

z nauczycieli matematyki: p. Magdalena Pawłowska i p. Agnieszka Kwiatkowska. 

➢  Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:  

a) uczniowie klas IV – VI  

b) uczniowie klas VII, VIII  

➢  Komisja oceniać będzie:  

a) zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,  

b) pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, 

c) formę estetyczną pracy.  

➢ Uczniowie, którzy zajmą pierwsze miejsce otrzymają ocenę cząstkową 6                     

z matematyki, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca ocenę cząstkową 5. 

➢  Lista zwycięzców oraz zdjęcia zostaną opublikowana na stronie internetowej szkoły.  

 

Uwagi końcowe:  

➢ Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

➢ Zdjęcia prac zgłoszonych na konkurs , aplikacje, plakaty  przechodzą na własność 

organizatorów. 
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➢ Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie 

utrwalania, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wystawiania                  

i prezentowania pracy konkursowej na stronie internetowej szkoły . 

➢ Wszelkich informacji o konkursie udzielają nauczycielki matematyki – p. Magdalena 

Pawłowska i p. Agnieszka Kwiatkowska 


