
 

Regulamin 

Szkolnego Konkursu Matematycznego 

„Mistrzowie Infografiki” 
1. REKOMENDACJA  

 

Fundacja mBanku w  projekcie „Matematyczne wyprawy” 

 

2. CELE  
- kształcenie umiejętności gromadzenia i graficznego przedstawiania danych statystycznych 

- kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej 

- rozwijanie myślenia i rozwiązywania problemów 

- kształtowanie pożądanych postaw związanych z rywalizacją wśród rówieśników 

- promowanie młodych talentów matematycznych 

 

 3. UCZESTNICY  

Uczniowie z klas V-VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

Zadaniem uczestników konkursu jest graficzne opracowanie danych statystycznych na wybrany temat 

z uwzględnieniem procentów, wykresów i diagramów. Zadanie polega na stworzeniu plakatu 

prezentującego dane statystyczne  na podstawie zweryfikowanych danych. Wybór tematyki i formy pracy 

jest całkowicie dowolny. Zainteresowania sportowe, ssaki domowe, sposoby spędzania wolnego czasu, 

kolor oczu, ulubione przedmioty – to tylko niektóre z wielu tematów, które można przedstawić na plakatach 

w formie infografiki.   

 

  Uwaga! Ważny jest wybór tematyki do zaprezentowania zestawień statystycznych. Najlepiej, aby były to 

dane dotyczące np. swojej klasy, szkoły, miejscowości lub regionu, w którym uczeń mieszka i uczy się. 

Nauczyciele uczniów zgłaszających się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia 

uczestnictwa w konkursie dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do organizatorów konkursu.  
 

5.  CZAS TRWANIA KONKURSU 

     15 października – 8 listopada 

 

6.  NAGRODY 

I miejsce: notatniki elektroniczne 

II miejsce:  nośniki pamięci pendrive 

III miejsce: nagrody książkowe 

 

7. OCENIANIE  

Oceniane będą następujące elementy: 

 - kreatywność  i nieszablonowe ujęcie tematu (3p.) 

- poprawność zastosowania obliczeń procentowych (3p.) 

- czytelność przedstawionych informacji (3p.) 

- oryginalność wykorzystania źródeł danych statystycznych (3p.) 

Plakaty sprawdza powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa się 

z nauczycieli matematyki i techniki. 

W konkursie komisja wyłoni uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsce. 

 

UWAGA: Udział w konkursie traktuje się jako zgodę na publikację wyników (imię i nazwisko, nazwę 

szkoły, miejsce w konkursie) na stronie internetowej www.spzbludowice.busko.pl  

 

Organizatorzy: Justyna Kawacz-Piątek, Elżbieta Stramska 
 

http://www.spzbludowice.busko.pl/


Karta zgłoszenia uczestników  
Szkolnego Konkursu Matematycznego 

„Mistrzowie Infografiki” 
 

 

 

 

KLASA …….. 

 

Nazwisko (nazwiska)  i imię (imiona) uczniów: 

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

OPIEKUN UCZNIÓW: …………………………………………..…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


