
 

W związku ze zbliżającym się „DNIEM LICZBY π” organizujemy w naszej 

szkole następujące konkursy: 

 

1) Konkurs na prezentację dotyczącą liczby π.  

 

Do udziału w tym konkursie zapraszamy uczniów klas I – III gimnazjum  

oraz licealistów z klas pierwszych i drugich. 

 

 Prezentację można wykonać w programie PowerPoint (lub Impess) (od 

10 do 20 slajdów), Prezi (od 10 do 20 najazdów) albo Movie Maker 

(max. 3 min.). 

 

 Prace konkursowe prosimy przesłać na adres:  

j.gogulska.lo1@gmail.com  do 28 lutego 2017 r. 

 

 Oceny prezentacji, w dwóch kategoriach (kl. I - III gimnazjum  

oraz kl. I i II LO) dokonają nauczyciele matematyki i informatyki  

do 9 marca.  

 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 marca 2017 r. 

 

 Prezentacje, które zostaną sklasyfikowane na pierwszych trzech 

miejscach w każdej kategorii, będą przedstawiane przez ich autorów na 

forum szkoły 14 marca 2017 r.  

 

 Autorzy trzech najlepszych (w każdej kategorii) prac otrzymają nagrody 

książkowe i cząstkową ocenę „celujący” z matematyki i informatyki. 

 

 

2) Konkurs „Cukiernicze poπsy”, czyli wypieki z liczbą π w roli głównej. 

 

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 

 



 Gotowe słodkości należy dostarczyć do sali nr 20 lub 21  

14 marca 2017 r. o godz. 800. 

 

 Ciasta oceni niezależna komisja złożona z przedstawicieli klas 

licealnych i nauczycieli. 

 

 Autorzy nagrodzonych wypieków wywalczą dla swoich klas 

 „dzień bez pytania” (termin do wyboru). 

 

3) Konkurs „πisz na πątkę”  - konkurs na poemat o liczbie π. 

 

 Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów i licealistów. 

 Prace prosimy przesyłać na adres: g.strozik.lo1@gmail.com  

do 28 lutego br. 

 Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w dniu liczby π, a ich 

autorzy otrzymają nagrody - niespodzianki. 

Ponadto 14 marca br. zapraszamy uczniów do udziału w innych konkursach 

np.: 

 na wypisanie (z pamięci) największej liczby cyfr rozwinięcia dziesiętnego 

liczby π w ciągu 3 minut i 14 sekund, 

 na wypisanie (z pamięci) najdłuższego dziesiętnego przybliżenia liczby π, 

 na wypisywanie słów z sylabą „pi”. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tych konkursów zostaną podane w terminie 

późniejszym. 
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