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ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W SZKOLNE OBCHODY
ŚWIĘTA LICZBY PI 5 – 14 marca 2018r.
UWAGI
Konkurs polega na wykonaniu fotografii, na której uczniowie stworzą symbol liczby
Pi z odpowiednio ustawionych osób/ułożonych rąk itp. Dodatkowym atutem będą
ciekawe stroje lub interesujące tło na fotografii.
W konkursie mogą brać udział dwuosobowe drużyny, jednak w celu wykonania
scenografii zdjęcia można poprosić do współpracy dodatkowe osoby.

Konkurs
plastyczny
Drzewa
i ślimaki
w matematyce

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną, na której
zaprezentują złożone z jak największej ilości powtórzeń – ŚLIMAK TEODOROSA
lub DRZEWA PITAGOREJSKIE. Technika dowolna, jednak ważne by to była praca
odręczna. Format – minimum A3, jednak im większy rozmiar pracy i im większa ilość
powtórzeń, tym większa szansa na wygraną.

Konkurs
interaktywny
Ta szczególna
liczba Pi

Konkurs będzie przeprowadzony w formie quizu Kahoot i jest przeznaczony dla
uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej. Pytania będą dotyczyły wiedzy
i ciekawostek o liczbie Pi. O zakwalifikowaniu decyduje nauczyciel uczący matematyki,
np. po przeprowadzeniu uprzednich eliminacji konkursowych w danej klasie.
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KONKURS
Kostka Rubika

Test
Zadania wokół
liczby π

UWAGI
Konkurs polega na jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika i zostanie
przeprowadzony podczas uroczystego podsumowania obchodów święta liczby π
w dniu 14 marca 2018r.
Konkurs przeznaczony jest dla klas drugich i trzecich gimnazjum, odbędzie się
w budynku gimnazjum w dniach 5 – 9 marca 2018r. Zakres materiału obowiązujący na
konkursie:
Klasy drugie: długość okręgu, pole koła, pole wycinka kołowego, długość łuku,
twierdzenie Pitagorasa oraz trójkąty 30 60 90 i 45 45 i 90 /oczywiście w zadaniach
z kołem /.
Klasy trzecie: To samo, co klasy drugie oraz okręgi opisane i wpisane w wielokąty
oraz pola i objętości brył obrotowych.

Eliminacje w recytowaniu z pamięci cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi odbędą
Bicie rekordu
w zapamiętaniu się podczas lekcji w dniach 5 – 9 marca – chęć wzięcia udziału należy zgłosić
cyfr rozwinięcia nauczycielowi uczącemu danego ucznia matematyki do 2 marca 2018r
/wyrecytowanie min. 30 cyfr nagrodzone będzie oceną/
dziesiętnego
Najlepsi wezmą udział w szkolnym biciu rekordu podczas uroczystego
liczby π
podsumowania obchodów święta liczby π w dniu 14 marca 2018r.
Plakat
Konkurs polega na wykonaniu plakatu, na którym znajdą się ilustracje, informacje
z informacjami i ciekawostki nt. liczby Pi. Technika wykonania dowolna, rozmiar minimum A2.
o liczbie Pi
Liczy się estetyka pracy, przedstawione informacje oraz pomysłowość i kreatywność.

Wszystkie konkursy poza fotograficznym i interaktywnym są konkursami indywidualnymi.
Termin oddania prac w poszczególnych konkursach 9 marca 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać
u nauczycieli matematyki.

Ponadto
 zapraszamy uczniów do samodzielnego upieczenia okrągłych ciasteczek lub
babeczek z symbolem liczby π. Nagrodą będą dodatnie punkty z zachowania.
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Uroczyste podsumowanie ŚWIĘTA LICZBY PI
odbędzie się w środę*
14 marca 2018r. w szkolnej jadalni
Nagrodą za I miejsce w każdym konkursie
będzie duża π-zza!! 

*Uczestnikami

π

podsumowania będą uczniowie, którzy brali udział w poszczególnych konkursach
oraz wybrane klasy.

