
Regulamin konkursu „Pi razy oko”  
 

§ 1 ORGANIZATOR  
 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. 
 

§ 2 CELE KONKURSU  
 

1. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności liczby Pi. 
2. Popularyzacja Dnia Liczby Pi.  
3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.  
4. Promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 
 

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1 i 2 Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w 
Tychach. 
2. Konkurs ma charakter indywidualny. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony 15 marca 2020 r. o godz. 15.00 w formie online na platformie 
Google Suite. 
4. Konkurs będzie składał się z czterech etapów:  

● Etap I: PI-dyktando (zadanie dla uczestników będzie polegało na prawidłowym, zgodnym z 
zasadami ortografii zapisaniu usłyszanego tekstu); 

● Etap II: test wiedzy ogólnej o liczbie Pi (zadanie dla uczestników będzie polegało na 
rozwiązaniu quizu w aplikacji kahoot.it, 14 pytań zamkniętych); 

● Etap III: obliczenia z liczbą Pi (zadanie dla uczestników będzie polegało na rozwiązaniu 
quizu w aplikacji kahoot.it, 14 pytań zamkniętych); 

● Etap IV: Pi i co dalej? (zadanie niespodzianka dla uczestników) 
5 Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przez mobidziennik do dnia 10 marca 2021 r. (w 
przypadku zgłoszenia się liczby uczestników przekraczającej 14 osób zostaną przeprowadzone 
eliminacje do konkursu dnia 12 marca 2021 r. o godz. 15.00 w formie internetowego quizu wiedzy o 
liczbie Pi). 
 

§ 4 KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY  
 

1. Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni trzech laureatów w 
konkursie (I, II, III miejsce) 
2. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez uczestników w 
każdym z pięciu etapów konkursu. 
3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc zdobędą dyplomy laureata konkursu za zajęcie odpowiednio I, 
II i III miejsca, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za udział w konkursie. 
4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają również nagrody rzeczowe i oceny 100% z 
matematyki (kategoria oceny: “aktywność”, waga oceny: 4).  
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez komisję konkursową w dniu konkursu najpóźniej o 
godz. 17.00 
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  
 

§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
 



1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac.  
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
3. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt osobisty lub 
elektroniczny z nauczycielem matematyki: Ewa Wojtas (ewa.wojtas@lo4.tychy.pl). 
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