XV MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY
METODĄ PROJEKTU
MATPROJEKT 2018
7. W konkursie mogą brać udział
maksymalnie pięcioosobowe grupy
uczniów (w szczególnych przypadkach
liczba może być większa – po konsultacji
z organizatorami).
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8. Do konkursu można zgłosić maksymalnie
dwa projekty reprezentujące daną
placówkę.
Organizatorzy Konkursu
Mariola Strojny, Krzysztof Oleś
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Farna 5-7, 41-506 Chorzów

a) logiczną konstrukcję wystąpień
(precyzyjne sformułowanie tematu,
jasne określenie celów),

1. Konkurs przeznaczony jest dla
wychowanków przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

b) przestrzeganie czasu,

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch
etapach: szkolnym i miejskim. Na etapie
szkolnym konkurs przeprowadzają komisje
powołane w szkołach. Etap miejski
odbędzie się 17 kwietnia 2018
w III LO im. Stefana Batorego
w Chorzowie.
3. Temat prac jest dowolny, ale w jakiś
sposób musi dotyczyć matematyki.
4. Formy prac dowolne: plakaty, wykresy,
modele, inscenizacje, pokazy, referaty, gry,
itp.
5. Każda prezentacja powinna zawierać
krótkie wprowadzenie, a także opis
czynności wykonywanych przy realizacji
projektu oraz czasu jego realizacji.
6. Czas prezentacji projektu: 5 – 15 minut.

9. Jury, w którego skład wchodzić będą
matematycy chorzowscy, oceniać będzie
przede wszystkim: pomysłowość, sposób
prezentacji, dokumentację, ilość
zgromadzonych materiałów na dany
temat, oprawę prezentacji, itp. Szczególną
uwagę należy zwrócić na:

c) rzeczowe przedstawienie zadania,
d) oryginalność pomysłu,
e) komunikatywność prezentacji,
f)

zaangażowanie w prezentację
wszystkich członków grupy.

10. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
pamiątkowe dyplomy, a laureaci otrzymają
także nagrody rzeczowe.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
ekspozycji i publikacji prac
z zaznaczeniem autorów.
13. Projekty wybrane do etapu miejskiego
należy zgłosić organizatorom najpóźniej
do dnia 13 kwietnia 2018.
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