
Regulamin konkursu z okazji  Międzynarodowego Dnia 

Liczby Pi  

Cel konkursu: 
 

1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat liczby 𝜋 oraz popularyzacja kultury matematycznej, 

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych, 

3. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród 

uczestników konkursu. 

 

Do kogo skierowany jest konkurs: 

  
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej  w Obidzy  

 

Szczegóły konkursu:  
 

1. Tematem konkursu jest przedstawienie liczby 𝜋 w jednej z wybranych przez uczestnika form. 

2. Uczestnik konkursu ma do wyboru jedną spośród trzech form: 

a)  𝜋 – plakat – prace plastyczne przedstawiające liczbę 𝜋 lub jej zastosowanie  w 

ciekawy sposób. Dobór techniki dowolny. Plakat nie może przekraczać formatu A3.  

b) 𝜋 − upieczone – uczestnik ma za zadanie wykonać  wypiek zawierający symbol liczby 

𝜋.  Do konkursu należy wysłać dwa zdjęcia, jedno zdjęcie przedstawiające wypiek oraz  

zdjęcie przedstawiające autora wypieku wraz ze swoja pracą. Zdjęcie należy wysłać na 

adres martaposobiec@szkolaobidza.onmicrosoft.com  w tytule podając imię, nazwisko 

oraz klasę a także dopisek MDL PI 

c)  𝜋 – model – przedstawienie liczby 𝜋 jako modelu 3D. Technika dowolna.  

3. Przy ocenie prac konkursowych brana pod uwagę będzie estetyka, pomysłowość, 

kreatywność uczestników, zgodność z tematem oraz samodzielność wykonania. 

4. W konkursie przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc. 

5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

6. Prace opisane na odwrocie lub z etykietą (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do 24 

marca 2021 r. 
7. W zależności od sytuacji epidemicznej - prace proszę zostawiać na stoliku przy wejściu 

lub przekazać do nauczyciela matematyki. 

8. 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). Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE-rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). 

                                                                                                                          

                                                                                                                             Organizator 

Marta Posobiec 
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