
Dnia 09. 05. 2013r w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą odbył się Szkolny Dzień 
Matematyki pod hasłem: „POLUBIĆ MATEMATYKĘ”

Cel główny:
Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań matematyką. 
Udowodnienie, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" 
i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.

Obchody święta matematyki miały charakter konkursu między klasami dla dwóch etapów 
edukacyjnych. 
                              Etap I – klasy IV-VI szkoły podstawowej
                              Etap II – klasy I-III gimnazjum.
Wszystkie klasy z I i II etapu edukacyjnego wykonywały te same zadania różniące się 
stopniem trudności.

1. Plastyczna  interpretacja ciekawych zdań o matematyce.
Każda klasa przygotowała plakat – interpretując jedną myśl. Uczniowie prace wykonali w 
domu a prezentację danego plakatu przedstawili podczas Świętą Matematyki.
Przy ocenie prac komisja wzięła pod uwagę: 

 Poprawność,
 Walory artystyczne,
 Pomysłowość,
 Estetyka pracy,
2. Recytacja wiersza..
Wybrana osoba z klasy zaprezentowała wiersz  podczas Święta Matematyki w obecności 
wszystkich uczniów i nauczycieli.
3. Napisanie opowiadanie.



Opowiadanie pisała trzyosobowa drużyna z każdej klasy. Na napisanie pracy uczniowie 
mieli 20 min. Do wyboru jeden z sześciu tematów:

 „Zachodziło kółko w głowę”
 „Marzyło zero”
 „Szczęśliwa trzynastka”
 „W krainie liczb”
 „Smutna siódemka”
 „W królestwie figur”

4. Rozwiązanie rebusu matematycznego.
Dwuosobowa drużyna rozwiązywała dwa rebusy matematyczne.

5. Konkurs SUDOKU.
Konkurs ten odbył się na sali gimnastycznej i rozwiązywały go po dwie osoby z każdej klasy.

6. Rozwiązanie krzyżówki „Intruz”.
Krzyżówkę rozwiązywała dwuosobowa drużyna z klasy.

Dla publiczności organizatorzy przygotowali niespodziankę „Żart matematyczny” za który 
przyznano nagrodę pocieszenia w postaci czekolady.

Czas między konkurencjami umilili nam uczniowie klasy Ia, Ib, IIa, IIIa  wykonując 
przedstawienie pt: „Musztra liczb”.

Komisja w składzie:
1. Danuta Chrząstek
2. Marta Górka
3. Magdalena  Makowiecka
4. Katarzyna Gorzelak
5. Sławomir Madej
6. Jacek Cichowski

czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursów oraz wytypowała zwycięzców:

Etap I – klasy IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce – klasa IV (82 pkt)
II miejsce –  klasa V i klasa VI ( po75 pkt)

Etap II – klasy I-III gimnazjum.
I miejsce – klasa Ib (78 pkt)
II miejsce –  klasa IIIa (77 pkt)
III miejsce –  klasa IIIb (76 pkt)

Puchary i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone w dniu 16. 05. 2013 podczas obchodów
Dnia Patrona Szkoły.
Organizatorami Dnia Matematyki były Danuta Chrząstek oraz Marta Górka.






















