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Regulamin szkolnego konkursu matematycznego Pi Day  

z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi – 14.03.2021r. 

I. Organizator 

Organizatorkami, autorkami i członkami komisji konkursu są nauczycie 

matematyki ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla 

Stefana Batorego w Warszawie. 

II. Cele konkursu 

 Promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród uczniów. 

 Popularyzacja święta liczby Pi. 

 Konkurs jako forma zabawy online. 

 Promowanie osiągnięć uczniów. 

 Realizacja elementów innowacji programowo-metodycznej 

„Z matematyką za pan brat”. 

III. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII. 

Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny dla uczniów. 

IV. Forma konkursu 

Uczeń może wziąć udział w części A, w części B lub części A i B konkursu: 

A. W czasie 45 min uczniowie będą rozwiązywać zadania matematyczne 

w formie testu online załączonego na platformie TEAMS.  

B. Uczniowie przysyłają zdjęcie wykonanej własnoręcznie Liczby Pi. Może być 

to forma np. plakatu, wyklejanki, obrazu, modelu przestrzennego, rzeźby, 

wyszywanki, maskotki, wypieku (inwencja autora nie ma granic). 

V. Zgłoszenia do konkursu 

Uczniowie zgłaszają udział w konkursie w części A poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, aplikację Teams lub bezpośrednio do nauczycieli uczących 

przedmiotu podczas lekcji matematyki online w terminie nieprzekraczalnym do 

poniedziałku 8 marca 2021 r. do godz. 15.00. 



 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 
im. Króla Stefana Batorego 

 
 

2 
 

 

Uczniowie biorący udział w części B odsyłają zdjęcia prac na czacie Teams do 

nauczycieli uczących przedmiotu bez wcześniejszego zgłoszenia. 

VI. Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się 12 marca 2021r. (piątek)  

Część A w formie online na Teams w godz. 14.30 - 15.15. 

Część B w formie przesłanych zdjęć na czacie Teams do nauczycieli uczących 

przedmiotu do godz. 15.15. 

VII. Zakres materiału 

Materiał w części A obejmuje treści programowe realizowane na poziomie 

poszczególnych klas. Będzie obejmował oddzielnie zadnia dla uczniów klas 

IV, V, VI, VII i VIII. 

W części B uczniowie wykazują się umiejętnościami plastycznymi, 

artystycznymi, kulinarnymi, logicznym myśleniem, wyobraźnią przestrzenną. 

VIII. Laureaci konkursu 

Zwycięzcami zmagań konkursowych części A zostają 3 pierwsze osoby na 

każdym poziomie, które ukończą konkurs w najkrótszym czasie i z najwyższym 

wynikiem. 

Spośród nadesłanych prac w części B, laureatów wybiera komisja konkursowa 

złożona z nauczycieli matematyki. 

IX. Nagrody 

Na laureatów czekają dyplomy i nagrody oraz cząstkowe oceny 6 z matematyki.  

Natomiast trzy kolejne osoby najwyższymi wynikami na poziomie każdej klasy 

otrzymają oceny cząstkowe 5. 

Rozdanie nagród nastąpi w czasie pozwalającym na to, w zależności od rozwoju 

pandemii (po powrocie do szkół lub podczas zakończenia roku szkolnego). 
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X. Ogłoszenie wyników konkursu  

Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w ciągu 5 dni od chwili odbycia się 

konkursu. 

XI. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

Organizatorzy-nauczyciele matematyki: 

Iwona Myślak-Piątek 

Paulina Krzak 

Urszula Młynarczuk 


