
 
 

Szkolny Konkurs Matematyczny 
 

Regulamin konkursu  

I. ORGANIZATOR  

 

Szkoła Podstawowa nr 206 ul. Bajkowa 17/21 Warszawa 

(lokalizacja Bajkowa).  

 

 

II. CELE KONKURSU:  

 

1. Popularyzacja kultury matematycznej;  

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych;  

3. Rozwijanie pamięci i umiejętności koncentracji;  

4. Integracja środowiska dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 204 w 

Warszawie.  

 

III. ADRESAT KONKURSU: 

 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 

204 w Warszawie 

 

IV. KATEGORIE KONKURSU: 

 

1. Konkurs plastyczny:  

- przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

liczbę PI. 

Praca pół przestrzenna (max format A-4)  lub praca przestrzenna.  

Technika wykonania pracy dowolna (kolaż, grafika, papier – origami, masa 

solna itp.) 

Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na pracy, zawierającą: imię i 

nazwisko autora, wiek i klasa. 

Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice plastycznej. 

lub 

- PLAKAT - tematem prac jest liczba Pi widziana oczami uczestnika. Inspiracją 

może być historia jej odkrycia, zastosowanie, znalezienie ciekawych informacji 

na temat tej liczby PI i przedstawienie ich w formie plakatu. 

1. Praca minimum format A-3.  



2. Technika wykonania pracy dowolna (kolaż, grafika itp., z  wyjątkiem 

materiałów sypkich.).   

3. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na pracy, zawierającą: imię i 

nazwisko autora/autorów, wiek i klasa. 

4. Praca powinna być wykonana własnoręczne w dowolnej technice 

plastycznej. 

 

Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą 

oceniane. 

2.Konkurs literacki „Piszę, bo lubię liczbę Pi” 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie jednego 

wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, 

któregotematyka związana będzie z liczbą Pi. Każda praca powinna 

zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, klasę, do 

której uczęszcza. 

 

Spośród dostarczonych tekstów zostaną wyłonione najlepsze wiersze i prace 

plastyczne, które będą opublikowane na stronie internetowej szkoły (zgłoszenie 

pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie). 

Prace należy dostarczyć na adres konkursliczbapisp204@gmail.com w formie 

zdjęcia z rozszerzeniem .jpg 

Termin składania prac upływa z dniem 12.03.2021 r. 

 

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją 

niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody rodzica/prawnego opiekuna 

uczestnika na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów 

niniejszego konkursy zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29.08.97 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883).  

 

Organizatorzy:  

Nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 204 

 

 


