
KONKURS 1 – PORTRET MATEMATYKA  
 

1. Zainteresowani uczniowie klas IV – VIII wybierają sobie znanego matematyka i drukują jego 

portret (rozmiar A-4, mile widziane portrety zafoliowane). 

2. Zbierają  wiadomości biograficzne na temat tej osoby oraz dotyczących jej wkładu  

w matematykę. 

3. Na podstawie zebranych wiadomości przygotowują zagadki do „zgaduj-zgaduli” o swoim 

matematyku. Należy przygotować trzy zagadki o rosnącym stopniu trudności dotyczącym 

życia zawodowego lub prywatnego matematyka. 

4. Na podstawie wydrukowanych zdjęć matematyków uczniowie przygotowują „portrety” 

matematyków w technice „brodazbyleczego”.  

(informacje i przykłady: http://www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/zrob-sobie-matematyka) 

5. Praca może być wykonana przez jednego ucznia lub grupę składającą się z dwóch uczniów.  

6. Na konkurs przekazują Państwo: 

 wydrukowany portret. 

 trzy zagadki. 

 portret matematyka w technice „brodazbyleczego”. 

7. Jedna szkoła może nadesłać trzy prace. 

8. Kryteria oceniania :  

 „portrety” ( stopień podobieństwa do oryginału, estetyka wykonania, oryginalność pomysłu);  

 zgaduj-zgadula ( ilość zagadek, czy spełniają kryterium stopniowania trudności, oryginalność 

zagadki) 

9. Pracę należy zapakować do pudełka lub koperty i zakleić. 

10. Pracę należy opisać:  

 Konkurs 1: Portret matematyka. 

 Pełna nazwa szkoły. 

 Imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna grupy lub ucznia. 

 Kontakt telefoniczny lub e-mail do nauczyciela. 

 Nazwiska i imiona uczniów/ucznia, klasę. 

11. Opis pracy należy nakleić na pudełku lub kopercie. 

12. Nauczyciel - opiekun zgłaszając prace swoich uczniów, przesyła zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych na przetwarzanie danych uczniów w celu realizacji Konkursu.  

Wzór zgody stanowi załącznik nr 2.  

13. Prace oceni komisja międzyszkolna powołana przez panią Dyrektor Klaudię Rolnik.  

14. Pytania proszę kierować do pani Barbary Śliwy, e-mail: sliwabgm8@o2.pl 

15. Prace należy przekazać do Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej, do budynku B, przy ulicy 

ks. P. Lexa 14. 

16. TERMIN: do 25 października 2019 roku, do godziny 12.00. 

17. Informacje o konkursie znajdują się na stronie szkoły pod adresem www.sp24.halemba.edu.pl 
w zakładce: ROK Z MATEMATYKĄ   

18. Prace uczniów pozostają u organizatora konkursu. 

 

Przykładowe prace: (http://www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/zrob-sobie-matematyka) 
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