
Podsumowanie Tygodnia Matematyki

W dniach 12 - 16 marca w naszej szkole rządziła matematyka! Liczba ucznioó w
uczestniczących w zorganizowanych wydarzeniach pokazała, zże dla SP18 matematyczne

wyzwania potrafią bycó fascynującą przygodą!

W poniedziałek 12 marca do etapu finałowego konkursu „1 z 10” wyłoniona została
10 ucznioó w, ktoó rzy najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadanó  w etapie wstępnym.  We

wtorek 13 marca odbył się konkurs na najlepsze matematyczne przebranie. Były nauczycielki
od matematyki, kalkulator, Matematyka – Kroó lowa nauk, Plusik. Pomysłowy stroó j i prezentacja

zapewniły zwycięstwo Mai SŚwigło (5b) i Cyprianowi Barylskiemu (5a). Gratulacje nalezżą się
roó wniezż  pozostałym uczestnikom: Alenie Woó jcik (4b), Magdzie Martyniak (4g),

Małgosi Kowalczyk (4c) i Marii Czajkowskiej (4g).

SŚ roda 14 marca – Dzienó  Liczby Π

Ile cyfr po przecinku w rozwinięciu liczby Π mozże zapamiętacó uczenó  szkoły podstawowej?
207. Niemozż liwe? A jednak! Ten zadziwiający rekord nalezży do Filipa Rodziewicza (6c). Na
drugim miejscu znalazła się Anna Błaszczyk (7c) z wynikiem 120 cyfr, a na trzecim z Maja

SŚwigło (5b) wynikiem 95 cyfr. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i… zapraszamy za rok do
pobicia nowego rekordu!

Matematyczni przebierańcy – w środku zwycięzcy Maja i Cyprian



Ponadto przez całą sórodę ponad setka ucznioó w krązżyła po szkole w poszukiwaniu odpowiedzi
na pytania dotyczące liczby Π ukrytych na plakatach. Duzży budynek naszej szkoły nie ułatwiał

tego zadania…

15 marca, czyli „Zielony Czwartek” – uczniowie chętnie wykorzystali okazję do zwolnienia
z odpowiedzi ustnej i ubrali się na zielono! Tego dnia w naszej szkole odbył się roówniezż

konkurs „Kangur matematyczny” i warsztaty matematyczne, w ktoó rych brali udział chętni
uczniowie z klas IV – VII.

W piątek 16 marca odbył się etap finałowy konkursu „1 z 10”. Wsóroó d zawodnikoó w znalezó li się:
Wiktor Stachowiak, Paweł Badurek, Hubert Silny, Kacper Barylski, Jan Stępienó , Julian

Wolanó ski, Robert Syga, Marta Budner i Wiktoria Warzecha. Był stres, skupienie, ale i zabawa,
ktoó rej atmosferę doskonale rozluzóniał prowadzący – Filip, laureat sórodowego konkursu. Chocó

zawodnicy dzielnie walczyli, sprawdzając swoją wiedzę z matematyki, zwycięzca moó gł bycó
tylko jeden i okazał się nim Hubert Silny (5f). ŻŻyczymy mu kolejnych sukcesoó w!

Uczestnicy i prowadzący "1 z 10"

W piątek odbyło się roó wniezż  rozstrzygnięcie konkursoó w plastycznych. Wsóroó d wielu
oryginalnych prac wyłonienie zwycięzcoó w okazało się nie lada wyzwaniem. „Szalony świat

matematyki” skierowany do ucznioó w klas IV-VII wygrali: Karolina Wolska (4a), Suzana
Awramski (4a) oraz Borys Pilaczynó ski (4j). Wsóroó d klas I-III laureatami konkursu „Wesołe

cyferki” zostały: Idalia Kozłowska (2a), Wioletta Wilk (3a), Aleksandra Gramacka (3a), Oliwia
Kociczewska (3a), Aleksandra Piaseczna (3a) i Emilia Walczak (1a).



Dodatkowo przez cały tydzienó  na długich przerwach uczniowie mogli rozwiązywacó zagadki
i łamigłoó wki, przy okazji zdobywając (jakzże cenne) plusy z matematyki.

Tydzienó  Matematyki zakonó czył się Nocą konkursową w szkole dla ucznioó w zakwalifikowanych
do etapu rejonowego konkursu z matematyki. Nasi młodzi matematycy do poó zónych godzin
nocnych nie dawali się snowi i rozwiązywali zadania, korzystając z mozż liwosóci zasięgnięcia

rad od głoó wkujących wraz z nimi nauczycieli i przygotowując się do kolejnego etapu konkursu.
Nie zabrakło oczywisócie przerw na pizzę i zabawę. 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zwycięzcom, a kazżdemu uczestnikowi wydarzenó  z całego
tygodnia dziękujemy za wspoó lną zabawę!

Żespoó ł Matematykoó w SP 18


