Podlaskie Dni Matematyki

Centrum Popularyzacji
humanistyczny
pt.

Matematyki

"SIGNUM"

ogłasza

konkurs

matematyczno-

„Z matematyka do rymu".

Konkurs polega na zapisaniu mową wiązaną treści zadania matematycznego, twierdzenie lub
definicji. Strofy powinny się rymować i jednoznacznie przekazywać treść zadania lub
twierdzenia.
Przykład 1:
Nawet jak się nabzdyczysz,
To bez nużącej mitręgi
Nie będziesz w stanie policzyć
Dwa do tysięcznej potęgi.
Przykład 2:
Ciekawe, kto was nauczy
Rozwiązać taka zagadkę:
Kiedy suma lat czworga wnucząt
Będzie równa wiekowi dziadka?
Dodam, że kolejne wnuczęta
Przychodziły na świat rok po roku
I to warto jeszcze pamiętać,
Że od dwóch lat nastał spokój.
Uzupełnię jeszcze ospale,
Wiec zapiszcie gdzieś sobie z boku,
Dziadek jest całkiem siwy, ale
Do kopy brakuje mu roku.
Przykład 3:
Policzcie, ile średnio nóg mają
Grzywacz, biedronka, zając i pająk.

Regulamin konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy.
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac, jednak nagroda zostanie
3.

przyznana wyłącznie za jedną, najlepsze pracę tego autora.
W konkursie mogą brać udział tylko prace oryginalne, które nie były nigdzie wcześniej
publikowane, a pomysł nie został wyraźnie zapożyczony np. z podręczników szkolnych.
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4. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz tytułem.
Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (zgodnie ze
wzorem).
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Prace oceniać będzie Jury Konkursowe złożone z członków Centrum Popularyzacji
Matematyki SIGNUM.
8. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczestnik przed maturą,
 uczestnik po maturze.
9. Prace będą oceniane pod względem: zgodności z tematyką, oryginalności i walorów
literackich.
10. Zgłaszane prace po wydrukowaniu wraz z Kartą Zgłoszenia (oddzielnie do każdej
zgłaszanej pracy) należy wysłać na adres:
Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM"
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
z dopiskiem „KONKURS z matematyką do rymu”
lub dostarczyć pod wskazany wyżej adres do pani Małgorzaty Wróblewskiej, pokój 135
(budynek Wydziału Informatyki PB).

11. Elektroniczne wersje prac należy wysyłać drogą mailową na adres signum@pb.edu.pl w
postaci pliku edytowalnego np. doc, docx, odt lub txt.
12. Prace można zgłaszać do dnia 15 maja 2015 r. do godz 15.00.

13. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.
14. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do 31 maja 2015 na
stronie internetowej signum.pb.bialystok.pl
15. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 3 laureatów. Jeżeli kilka prac tej samej osoby
zdobędzie miejsca punktowane, brana będzie pod uwagę tylko jedna, najwyżej oceniona
praca, zaś do grona zwycięzców zostanie dołączony autor kolejnej pracy w rankingu.
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16. Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM" zastrzega sobie prawo do bezpłatnej
publikacji utworów uczestników konkursu w celach promocji konkursu.
17. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Zgłoszenie do konkursu jest
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów.
18. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych utworów oraz posiada do nich pełne
prawa autorskie.

