
Pomysł na Dzień matematyki w Polsce narodził się 12 marca 2014 r. z inicjatywy 
Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve (patron merytoryczny e-math.pl)! W tym 
roku ze względu na chęć włączenia się do zabawy różnych klas nasza zabawa z matematyką 
trwała przez cały ubiegły tydzień. Odbywała się ona pod hasłem „Matematyka to jakiś 
kosmos”. 

14.03.2022 w Dniu Liczby π odbyły się na terenie szkoły Podchody Matematyczne klas 8. 
Polegały one na rozwiązywaniu zadań, które były umieszczone pod numerami sal lekcyjnych 
w postaci kodów QR. Rozwiązanie zadania kierowało drużyny w kolejne miejsca. 
Najszybciej drogę pokonała drużyna z klasy 8c (Olga Nowak i Maciek Chmielewski). 
Troszkę później do celu dotarł zespół klasy 8a (Oliwka Lewkowicz i Zuzia Maszkowska). 
Trzecie miejsce należało do klasy 8d (Michalina Ruszczyk i Marylka Korsak). Wszystkie 
drużyny prawidłowo rozwiązały wszystkie zadania. Gratulujemy! 

Natomiast w dniach 14 i 15.03.2022 r. odbyły się turnieje matematyczne klas 5 i 6 oraz 7. 
Drużyny dwuosobowe odpowiadały na losowane pytania. Inne drużyny miały możliwość 
przejęcia pytania w sytuacji, gdy odpowiedź była błędna. Rozstrzygnięcie końcowe po 24 
pytaniach wyglądało następująco: 

 

Turniej klas 5 i 6 
I miejsce 6a Hanna Kot, Antek Kratyński 
II miejsce 5c Nikola Kunda, Bianka Żukowska 
III miejsce 5a Borys Bajka, Mateusz Zanio 

Turniej klas 7 
I miejsce 7a Ula Kalisz, Zuzia Perkowska 
II miejsce 7f Maria Karwowska, Martyna Wojciechowska 
III miejsce 7c Patrycja Dzierżyk, Nadia Turowska 

 

16 marca odbyło się Matematyczne koło fortuny, w którym udział wzięli przedstawiciele klas 
4. Zabawa polegała na zakręceniu specjalnie przygotowanym kołem, na którym umieszczone 
były zadania. Uczniowie mieli do odgadnięcia trzy hasła. W przypadku pierwszego hasła, 
pomogła trochę publiczność (uczniowie klasy 4a). 

W czwartek 17.03.2022 odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. 
Natomiast w piątek 18.03.2022 odbył się szkolny konkurs Sudoku, w którym w I etapie 
wzięło udział aż 49 uczniów. Tylko prawidłowe rozwiązanie etapu wstępnego dawało prawo 
przystąpienia do kolejnych etapów. Zakwalifikowało się do nich 28 uczniów. Pierwsze 
miejsca zdominowali uczniowie klas 8: I miejsce Wasilczyk Natalia klasa 8c, II miejsce Olga 
Nowak klasa 8c, III miejsce Jakub Sadowski klasa 8a.  

Wszystkim osobom biorącym udział dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom 
gratulujemy.  


