
 

 

 

X Powiatowy KONKURS Matematyczno-Artystyczny 

„Stwórz torbę królowej” 

Pod patronem Starosty Mińskiego 

 

 „Istota matematyki leży w jej wolności.” 

Cantor George 

 

 

Królowa lubi się wyróżniać w życiu - nawet na zakupach. Wszędzie rozsiewa czar matematyki. 

Zauważyła, że wszystkie jej torby na zakupy są ponure i smutne dlatego ogłaszamy konkurs na projekt 

graficzny torby godnej królowej! Pamiętajcie, że Jej Wysokość  Matematyka ma ogromne poczucie 

humoru , lubi zabawę słowami, liczbami , kształtami. Jest tylko jeden warunek. Pani ma ulubiony 

kształt torby dlatego wystarczy tylko zaprojektować grafikę w formacie A4. 

 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja matematyki i jej rozwój. 

2. Spostrzegawczość + logiczne myślenie. 

3. Rozwijanie twórczej i kreatywnej postawy przez formę artystycznego wyrazu. 

4. Uchwycenie różnorodności matematycznej w naszej przestrzeni. 

 

Organizatorzy: Nauczyciele matematyki w ZSZ nr 2 im PW w Mińsku Mazowieckim. 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych i klas 1 szkół ponadgimnazjalnych. 

Forma prac: Plakat A4. 

Termin: Zgłoszenia przyjmowane do 6 marca 2020 roku osobiście w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aby wziąć udział w konkursie należy: 

1. Przedstawić zagadnienie w formie pracy graficznej na kartce a4. 

2. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę, nazwę szkoły, adres e-mail 
lub nr telefonu do kontaktu oraz imię i nazwisko opiekuna pracy, którym jest nauczyciel. 
Dane te należy umieścić na odwrocie pracy. 

3. Wypełnić formularz rodo ( załącznik 1) 

4. Dostarczyć pracę w terminie. 

 

- Zgłosić można MAKSYMANIE do 3 prac. 

 

Prace powinny dotyczyć jednego z aspektów :  

1. Obiektów i pojęć matematycznych  

2. Praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznej  

3. Metafor, żartów matematycznych  

 

Komisja oceniać będzie: zgodność z tytułem konkursu, pomysłowość, artyzm i kreatywność, poczucie 

humoru. 

 

Skład komisji: Przedstawiciele Rady pedagogicznej w ZSZ nr 2. 

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy, a ponadto 

uczniowie szkół podstawowych preferencje przy przyjęciu do ZSZ nr 2. 

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Powiatowego Święta Matematyki 

dnia 17 marca 2020 roku. 

 
Prawa autorskie 
1. Realizacja konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). 

2. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika i opiekuna 

prawnego autora pracy oświadczenia (załącznik nr 1) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych 

na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach: 

- druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie, 

- upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do 

upowszechnienia, np. nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera, 

- prezentowanie prac na wystawach, spotkaniach, konferencjach itp. pozostających z celami konkursu 

oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 

3. Przekazane prace po zakończeniu konkursu nie będą zwracane. 

Uwagi: 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Nadesłane lub dostarczone prace nie będą zwracane. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

 

Kontakt do organizatorów:   Marta Dąbrowska:  dabrowska_m@10g.pl              

Tel. 25 759 3477 

mailto:dabrowska_m@10g.pl


Załącznik 1 

Oświadczenie autora pracy konkursowej 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem X Powiatowego 

Konkursu matematyczno -artystycznego „stwórz torebkę królowej”i zgłoszone 

przeze mnie prace są mojego autorstwa. 

 2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego 

imienia i nazwiska na potrzeby konkursu fotograficznego. 

3. Wyrażam zgodę na bezterminową oraz nieodpłatną publikację moich prac 

zgłoszonych do konkursu w celach promocyjnych lub innych przez organizatora 

Konkursu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

 

…......................................................... …............................................................. 
(podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej) (podpis uczestnika konkursu) 


