„Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa…”
Wisława Szymborska

Konkurs matematyczno-plastyczny „Moje π”
Regulamin konkursu
§1 ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
§2 CEL KONKURSU
1. Popularyzacja Dnia Liczby π.
2. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności liczby π.
3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz inwencji twórczej, aktywności,
wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.
4. Promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.
§3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ZSE.
2. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach:
• Kategoria I: równanie
• Kategoria II: praca plastyczna przestrzenna.
3. Uczestnik może przygotować w ramach Konkursu tylko jedną pracę konkursową w danej kategorii.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
5. Tematem prac jest liczba π widziana oczami uczestnika. Inspiracją może być historia jej odkrycia,
zastosowanie oraz równania omawiane na lekcjach.
6. Praca wykonana w kategorii I polega na wymyśleniu dowolnego równania, którego jednym
z rozwiązań jest liczba π. Do równania należy dołączyć jego rozwiązanie. Równanie wraz
z rozwiązaniem może być zapisane w dokumencie Word albo napisane odręcznie czytelnym pismem.
7. Technika wykonania pracy w kategorii II (praca plastyczna) jest dowolna. Do pracy należy dopisać
przybliżone wymiary pracy oraz z czego praca jest wykonana.
8. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę i kategorię, w której
zgłaszana jest praca. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w Konkursie z czytelnym podpisem
uczestnika.

9. Prace należy składać do 15.03.2021. Dokument Word albo zdjęcia pracy należy przesłać do
swojego nauczyciela matematyki na adres e-mail albo dołączyć poprzez aplikację Teams. Zdjęcia prac
muszą być wykonane w dobrej rozdzielczości, aby pozwalały na wydrukowanie i opublikowanie na
wystawie.
10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§ 4 KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY
1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięskie prace w każdej z kategorii.
2. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę:
•
•
•
•

zgodność z tematem,
poprawność rozwiązania równania,
oryginalność,
jakość wykonania.

3. Komisja w poszczególnych kategoriach przyzna po trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.
Komisja zastrzega sobie inny podział nagród.
4. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają ocenę celującą z przedmiotu matematyka.
5. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie na stronie internetowej ZSE oraz na
profilu Fb Ekonomik na Hoffmanowej.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie prace plastyczne powinny być przyniesione do ZSE w terminie do 16.04.2021 i
pozostawione u Organizatorów Konkursu. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora i nie
podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć
prac do publikacji i promocji.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt w aplikacji Teams lub
poprzez korespondencję e-mail w dzienniku elektronicznym u nauczycieli matematyki.

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!
Grażyna Sabik
Magdalena Jakubowska
Jacek Sączawa
Beata Zielińska

