
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-LITERACKIEGO 

 

„Matematyka wierszem o𝜋𝑠𝑎𝑛𝑎 ” 

 

I. Organizatorzy 

Zespół Szkół Salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim 

Nauczyciele matematyki  

II. Cele konkursu 

1. Popularyzacja matematyki. 

2. Propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, osób 

zainteresowanych matematyką. 

3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń w formie krótkich 

utworów pisarskich. 

III. Rodzaj konkursu 

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i język polski. 

2. Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie. 

IV. Zasady konkursu 

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie I kategoria klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

                                                                  II kategoria klasy I-IV    liceum 

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej 

związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do 

uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur 

związanych z edukacją szkolną. 

3. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 7 wersowy wierszyk, limeryk, 

rymowankę, fraszkę. 

4. Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi. 

V. Zasady zgłoszenia wiersza 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie swojego utworu w formie elektronicznej 

edytowalnej do nauczycieli matematyki (lub papierowej)  

2. W treści wiadomości należy napisać: treść utworu, imię i nazwisko Autorki / Autora, 

3. Utwór wraz z odpowiednią dokumentacją należy przesłać najpóźniej do 13.03.2023 r. 



VI. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworów 

w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów). 

2. Nadesłanie utworu jest jednoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

VII. Komisja Konkursowa i ocena prac konkursowych 

1. Komisję Konkursową powołuje organizator Konkursu. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 Nauczyciele języka polskiego i matematyki 

3. Do zadań Komisji należy: kwalifikowanie nadesłanych na Konkurs prac, ich ocena oraz 

wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych. 

4. Prace konkursowe zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. szkoły podstawowe, 

b. liceum 

Najlepsze, w opinii Komisji, utwory zostaną opublikowane na stronie i profilu szkoły 

5. Utwory ocenione będą pod względem: zgodności z tematem, kreatywności w realizacji tematu, 

walorów edukacyjnych, motywacyjnych, językowych i estetycznych. 

VIII. Zakończenie konkursu 

a. Organizator Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

w każdej I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. 

b. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki i oceny celujące lub bardzo dobre z 

matematyki wagi dwa  . 

c. ogłoszenie wyników konkursu odbędzie na słówku szkolnym 

IX. Postanowienia końcowe 

a. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu. Decyzje 

podjęte przez organizatorów są ostateczne. 

b. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

c. Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

 


