
REGULAMIN DNIA LICZBY ,  
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 15 MARCA 2023 ROKU NA TERENIE  

ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH W ŁODZI 
 
 
I. Organizator: 
 

Organizatorami konkursu są Joanna Karolak i Emilia Cieślak nauczycielki matematyki 
Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi. 
 
II. Cele Konkursu: 
 

1. Łączenie sztuki i matematyki. 
2. Popularyzacja liczby pi oraz święta liczby pi. 
3. Rozwijanie kreatywności uczniów. 
4. Pokazanie, że matematyką można się bawić. 
 

III. Warunki, zasady uczestnictwa, kryteria oceniania i nagrody w konkursie: 
 

1. W konkursie plastycznym i literackim mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas 
Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi. W konkursach indywidulanych i klasowych 
przeprowadzanych w dniu 15 marca nie wezmą udziału uczniowie klas maturalnych. 
 

2. Konkurs plastyczny polega  na wykonaniu liczby π jako dowolnej formy przestrzennej. 
Konkurs literacki, polega na napisaniu krótkiego tekstu o dowolnej tematyce, zawierającego 
jak największą ilość ukrytych w słowach znaków π. 
 

2.1. Każdy z uczniów może wykonać jedną pracę w danej kategorii. Prace opatrzone 
metryczką dostarczają do sali 205 lub 210 do 13 marca 2023 roku. Prace na konkurs muszą 
być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczniów. 
 

2.2. Organizatorki konkursu powołają komisję konkursową, która niezależnie wytypuje 
najlepsze prace w kategoriach plastycznej i literackiej. Najlepsze z nich zostaną uhonorowane 
nagrodami i dyplomami. 
 

3. W ramach obchodów Dnia Liczby π przedstawiciele poszczególnych klas wezmą udział  
w szeregu konkursów odbywających się w sali 205 według harmonogramu: 
2 godzina lekcyjna – klasy pierwsze, 
3 godzina lekcyjna – klasy drugie i trzecie 
4 godzina lekcyjna – klasy czwarte (po szkole podstawowej). 
 

3.1. Każdy uczestnik za prawidłowo wykonane zadanie w poszczególnych konkurencjach 
otrzyma odpowiednią ilość punktów dostosowaną do poziomu trudności zadania (nie można 
poprawiać swoich wyników). Następnie punkty będą sumowane i najlepsi na poszczególnych 
poziomach otrzymają nagrody i dyplomy. Klasa, której przedstawiciele zdobędą w sumie 
największą liczbę punktów otrzyma słodką niespodziankę i voucher do wykorzystania na 
lekcji matematyki. 
 

4. W ramach konkursów przewidziany jest również konkurs na zapamiętanie, jak największej 
ilości cyfr po przecinku liczby π. Najlepszy uczeń również otrzyma nagrodę. 
 
IV. Postanowienia ogólne: 
 

1. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizatorki zastrzegaja sobie prawo wykorzystania zdjęć prac do publikacji i promocji. 
 
Opracowały: 


