
 

 

 

I GMINNY KONKURS 

FOTOGRAFICZNO – MATEMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI i GIMNAZJUM 

MATEMATYKA W OBIEKTYWIE 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie zaprasza 

uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych i Gimnazjum 

Gminy Jadów do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie 

Fotograficzno – Matematycznym.  

Regulamin w załączeniu. 

 

 

 

 

 

 

Organizator: PSP w Jadowie 



 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie 

Ul. 11 listopada 15/17 

05 – 280 Jadów 

 

Regulamin konkursu fotograficzno – matematycznego 

 

Organizator konkursu: PSP w Jadowie, Katarzyna Koseska nauczyciel PSP  

w Jadowie. 

 

Cel konkursu: 

− kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych dzieci i młodzieży,  

− zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, 

− rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych, 

− pogłębianie umiejętności obserwowania i postrzegania otaczającej nas 

przyrody,  

− promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, 

− edukacja proekologiczna. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

− konkurs polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia przedstawiającego 

zagadnienie matematyczne lub dowolny obiekt matematyczny, 

− zdjęcie powinno być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, 

prawidłowości matematycznej lub metaforą matematyczną bądź żartem 

matematycznym. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

− Każdy autor może nadesłać jedną pracę w formacie od 13x18cm do 20x25cm 

wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową (nie przyjmujemy zdjęć na płytach 

lub przesłanych drogą elektroniczną). 

− Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na metryczce wg wzoru (zał. 1) 

− Na odwrocie zdjęcia należy napisać imię i nazwisko autora i tytuł pracy, 

Uwaga! Nie zniszczyć zdjęć przy opisywaniu! 



− Zdjęcia przesyła szkoła, do której uczęszczają uczniowie, wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia (zał. nr 2) do dnia 31 maja 2013 r.  na adres PSP w Jadowie. 

 

Rozstrzygni ęcie konkursu: 

− Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2013 r. 

− Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła 

podstawowa klasy IV – VI, gimnazjum. 

− Prace zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą nauczyciele 

matematyki i plastyki. 

− Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji 

Konkursowej. 

− Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2013 r. 

− Organizator przewiduje nagrody. Przewiduje się również wyróżnienia oraz 

dyplomy uczestnictwa w konkursie. 

 

Kryteria oceny prac: 

− walory dydaktyczne, artystyczne i estetyczne, 

− zgodność z tematyką, 

− oryginalność potraktowania tematu, 

− umiejętności warsztatowe. 

 

Postanowienia ko ńcowe: 

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. 

Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

przez autorów. 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do 

nich pełne prawa autorskie. 

Placówka zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych. 

 

Szczegółowych informacji udzielają: Dyrektor PSP w Jadowie oraz Katarzyna 

Koseska –  tel: 25 6754002. 



 

Załącznik nr 1 

 

Metryczka 

 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………….. 

Klasa:……………….. 

Szkoła: …………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel – opiekun: ………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………. 

Gdzie zostało wykonane zdjęcie: ………………………………………………….. 

Krótki opis zagadnienia przedstawionego na fotografii: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 Jestem autorem zdjęcia, zdjęcie wykonałem samodzielnie 

…………………………………………………………………………………………….. 

(podpis autora) 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Karta zgłoszenia 

 

 I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNO – MATEMATYCZNY  

 DLA UCZNIÓW KLAS IV –  VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY  JADÓW 

 

Szkoła zgłaszaj ąca uczniów do konkursu: ……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczniów, klasa:  

..……………….……………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………..……………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis dyrektora :  

 .…………………………………………………………………………………… 

 

 


