
 
Dzień Liczby PI w naszej szkole 

 

14 marca w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Liczby PI.  

Przed licznie zgromadzonymi w auli szkolnej uczniami klas gimnazjalnych, a później  

pierwszych i drugich klas licealnych swoje prace przedstawiali laureaci dwóch 

szkolnych konkursów: na prezentację o liczbie π oraz „πsz na πątkę”, czyli 

konkursu wierszy o ludolfinie. 

Wcześniej nadesłane prace zostały ocenione przez nauczycieli matematyki, 

informatyki i języka polskiego. 

W konkursie literackim I miejsce zdobył Michał Nosal (2G1), II miejsce 

przyznano Alicji Fluder (1G2), a trzecie miejsce zajęli uczniowie  klasy 1G1  

Michał Sobczak i Igor Szymiczek (byli współautorami jednego utworu).  

Poza konkursem swój wiersz zaprezentowała Anna Ładak (2G1). Wszyscy twórcy 

πematów to uczniowie gimnazjum.  

Laureatami drugiego konkursu (na prezentację o liczbie π) zostali: 

a) w kategorii gimnazjalistów 

 Wiktoria Zub z klasy 1G1 oraz Paweł Gruszka z IIG2 (I miejsce) 

 Michał Nosal z klasy 2G1 (II miejsce) 

 Julia Żyła z klasy1G2 (III miejsce) 

 

b) w kategorii  licealistów 

 Anna Piechnik z klasy 1M (I miejsce) 

 Julia Przybyła z klasy 1M (II miejsce) 

 Laura Szafarczyk z klasy 1BM (III miejsce). 

Autorzy wszystkich prac konkursowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 

książkowe, a ponadto otrzymają cząstkowe oceny „celujący” z matematyki, 

informatyki lub języka polskiego. 

 

Licznie zgromadzona publiczność również mogła wziąć udział w konkursach  

np. na zatrzymanie stopera po upływie określonego czasu (bliskiego π), na 

wypisywanie słów z sylabą pi lub recytowaniu z pamięci cyfr rozwinięcia dziesiętnego 

liczby π. 

Uczestnicy tych konkursów zostali nagrodzeni słodyczami. 

  



 
Klasy gimnazjalne wzięły także udział w cieszącym się dużym 

zainteresowaniem konkursie „Cukiernicze poπsy”.  

W zmaganiach na najciekawsze wypieki „z liczbą π w roli głównej”  

największą aprobatę komisji i I miejsce zdobyły ciasta  Agnieszki Sopel z klasy 1G1  

i Zuzanny Niżborskiej z kl. 1G2, na II miejscu sklasyfikowano ciasto  

Anny Kacprowicz, Julii Mokry i Rafała Krupy z 3G2, a trzecie miejsce w tym 

konkursie wywalczyła również klasa 1G2 za sprawą ciasta Marii Kazimierczak. 

Nagrodami w konkursie słodkości były bony na „dzień bez pytania”/ „dzień bez 

kartkówki” lub „dzień oceny ndst” dla klas, których uczniami są autorzy nagrodzonych 

wypieków (termin do wyboru przez klasę). 

Organizatorami Dnia Liczby PI byli nauczyciele  Zespołu Przedmiotów Ścisłych 

oraz  Zespołu Przedmiotów Humanistycznych. Honorowy patronat objęła Dyrekcja 

ZSO nr 1. 

Obsługę techniczną całej imprezy zapewnili, jak zwykle niezawodni, uczniowie  
klasy 2AM:Przemysław Kempe i Jacek Nitychoruk, a całym przebiegiem spotkania  

z liczbą π kierowali, świetnie sprawdzając się w swoich rolach, Julia Maślanka  

i Łukasz Czogalik z klasy IIIG1.  

Piękny okolicznościowy plakat wykonała uczennica klasy II LP, Dorota 
Maciaszek. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku święto ludolfiny w naszej szkole będzie 
równie udane i pozwoli ponownie zobaczyć inne, niecodzienne oblicze  
„królowej nauk”, a tymczasem WSZYSTKIM OSOBOM, które zaangażowały się  
w realizację tegorocznego święta tej niezwykłej liczby i wzięły udział we wspólnej 
zabawie BARDZO DZIĘKUJEMY. 

 


