
Regulamin konkursu „Rebus matematyczny” 

 

Z okazji obchodów Dnia Liczby π 

zapraszamy do udziału w konkursie matematyczno – informatycznym  

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu matematyczno-informatycznego są nauczyciele matematyki PSP nr 15 

w Kędzierzynie-Koźlu. 

Konkurs współfinansowany jest przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

II. Cel konkursu 

- rozwijanie zainteresowania matematyką. 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych oraz twórczego myślenia i stosowania 

wiedzy w praktycznym działaniu. 

- promowanie technologii komputerowych. 

- ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości artystycznej.  

- poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej. 

 

III. Tematyka konkursu  

Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu rebusu matematycznego tak, aby utworzone hasło 

związane było z matematyką.  

 

IV. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. 

 

V. Przedmiot oceny konkursowej 

- Praca konkursowa powinna być wykonana techniką komputerową  

- Praca może zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu lub gotowe. 

- Praca powinna być wykonana wyłącznie przez jednego uczestnika konkursu.  

- Gotowe rebusy kopiowane z książek lub innych źródeł będą dyskwalifikowane.  

- Oceniane będą: poprawność matematyczna, oryginalność, pomysłowość i estetyka. 

 

VI. Zgłaszanie prac 

Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na 

adres rebusmatematyczny@gazeta.pl .  

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, szkoła do której uczęszcza uczestnik,  

- tytuł rebusu - rozwiązanie,  



Plik podpisany ma być nazwiskiem z tytułem pracy np. Kowalski_liczba_pi,  

W jednej wiadomości można przesłać tylko i wyłącznie jedną pracę. 

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 9 marca 2018 r. 

Prace mogą przesyłać nauczyciele uczniów, bądź sami uczniowie. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie 

pracy na stronie internetowej szkoły – organizatora konkursu. 

 

VII. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

- Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora.  

- Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu.  

- Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce. 

- Jury może również wybrać prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas 

obrad. 

- Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

- O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

- Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.zsm2kkozle.pl dnia  

14 marca 2018 r. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

Wszelkie uwagi dotyczące na temat konkursu proszę kierować na adres: 

rebusmatematyczny@gazeta.pl 


