
PRACOWNIA MATEMATYKI i INFORMATYKI

Pałacu Młodzieży w Katowicach

przy współpracy Stowarzyszenia „Z Nauką w Przyszłość”

zapraszają

uczniów klas IV-VIII szk.podst., III gimnazjów i I szk. ponadgimnazjalnych

do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
Nudna Matematyka

Cele konkursu:

• rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży,

• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

• wyrabianie sprawności w przeprowadzaniu analizy zadania,

• rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich roz-
wiązań zadań.

Organizator konkursu:

Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26

40-066 Katowice
pm.katowice.pl/matematyka

e-mail: dorota.kolany@pm.katowice.pl

Stowarzyszenie wspierające:
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”

mBank
78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

koniecznie z dopiskiem Nudna Matematyka

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST DOBROWOLNY!!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!



Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest konkursem indywidualnym i składa się z trzech etapów.

2. I etap (eliminacje) odbędzie sięw salach Uniwersytetu Śląskiego przy
ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach (dawny budynek Instytutu Fizyki).

3. W skład jury konkursu wchodzą nauczyciele pracowni matematyki Pałacu

Młodzieży w Katowicach.

4. W każdym z etapów konkursu uczestnicy otrzymują do rozwiązania zestaw
zadań. Na otrzymanym arkuszu uczestnicy podpisują sie imieniem i nazwi-
skiem oraz nazwą szkoły, by można było zweryfikować autora pracy.

5. Po każdym z etapów na stronie internetowej pracowni matematyki Pała-

cu Młodzieży (pm.katowice.pl/matematyka/nudna-matematyka/) zostanie
upubliczniona lista uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

6. Udział w konkursie możliwy jest po zapoznaniu się z regula-
minem i przestrzeganiu go.

7. W dniu eliminacji przed aulą będą umieszczone alfabetyczne listy uczestni-

ków wraz z ich numerami startowymi.

8. Prace konkursowe przechowywane są w Pałacu Młodzieży w Katowicach,
nie są udostępniane osobom spoza jury konkursu i zostają zniszczone ty-

dzień po zakończeniu konkursu.

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać JEDYNIE
poprzez formularz: https://tiny.pl/gbhft

10. W zgłoszeniu należy podać

– imiona, nazwiska i klasę uczestników

– nazwę (i numer) szkoły

– adres e-mail zgłaszającego

11. Ostatecznym terminem zgłoszeń do konkursu jest 21 września 2018r.

12. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od osoby.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych klasach opła-

tę (łączną z całej szkoły) proszę wnosić dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia zgłoszenia uczestników (za faktycznie zgłoszoną do
konkursu liczbę uczestników).

14. Potwierdzenie zgłoszenia będzie wysyłane na adres mailowy zgłaszającego
do 24 września



15. Opłatę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość

koniecznie z dopiskiem Nudna Matematyka.

16. Informację o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu konkursu umieści-
my na naszej stronie nie później niż 10.10.2018.

W informacji tej ujmiemy także terminy i godziny półfinałów i finałów dla
poszczególnych klas.

17. II i III etap konkursu odbywać się będą w salach Pałacu Młodzieży.

18. Można startować jedynie w swojej kategorii wiekowej

Serdecznie zapraszamy

Dokładne terminy eliminacji:
» klasy IV szk. podst. – 27.09.2018r. godz. 1000

» klasy V szk. podst. – 27.09.2018r. godz. 900

» klasy VI szk. podst. – 28.09.2018r. godz. 930

» klasy VII szk. podst. – 28.09.2018r. godz. 1200

» klasy VIII szk. podst. – 28.09.2018r. godz. 1045

» klasy III gimnazjum – 27.09.2018r. godz. 1230

» klasy I szk. ponadgimn. – 27.09.2018r. godz. 1130

Dokładne terminy półfinałów i finałów
dostępne będą na naszej stronie internetowej

po 18 września 2018



KLAUZULA INFORMACYJNA


