
W świecie 
matematyki 

Marzec jest miesiącem 
matematyki, gdyż to właśnie  

w marcu obchodzony jest Dzień 
Polskiej Statystyki, Dzień 

Matematyki i Dzień liczby PI.  

Ten miesiąc obfitował w różnego 
rodzaju aktywności, w których 

każdy mógł wziąć udział.  

W projekt byli zaangażowani nie 
tylko uczniowie naszej szkoły,   

ale i innych szkół z naszej 
miejscowości. 



Cele projektu 
• popularyzacja matematyki, 

• podniesienie motywacji do nauki tego 
przedmiotu,  

• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań 
matematycznych ucznia, 

• rozwijanie uzdolnień ucznia, 

• umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce 
matematyki,  

• kształtowanie umiejętności korzystanie z 
posiadanej wiedzy w sposób twórczy,  

• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia 
abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, 

• rozwijanie umiejętności wykorzystania technik 
informatycznych w nauczaniu matematyki, 

• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do 
wykazywania inicjatywy i realizowania 
własnych pomysłów, 

• kształtowanie pozytywnego nastawienia do 
podejmowania wysiłku intelektualnego, 
• wdrażanie do systematycznego, celowego 
działania oraz dobrej organizacji pracy. 



Uczniowie 

wspólnie 

wykonywali 

piramidę 

Sierpińskiego. 



Projekt to pomoc 

koleżeńska – dzięki 

niej uczniowie 

mający problemy  

z matematyką 

mogli skorzystać  

z dodatkowej 

pomocy w nauce.  



Bo „zagadki” 
brzmi ciekawiej 
niż zadanie… 

Na korytarzach wywieszone 

były różne zagadki  

i przykłady do rozwiązania, 

które każdy mógł wykonać  

i na przerwie dopisać 

rozwiązanie.  

Po tygodniu autorzy 

zagadek (uczniowie) 

sprawdzili je  

i każdy mógł zobaczyć czy 

dobrze rozwiązał 

zadanie/zagadkę. 



Quiz 
matematyczny 

W Dzień Liczby π  
odbył się quiz matematyczny. 
Tegoroczne zadania związane 

były z tematem:  

"Matematyka od kuchni".  

 
 



I Międzyszkolny 

Mecz Matematyczny 

W tym roku szkolnym po raz 

pierwszy odbył się  

Międzyszkolny Mecz Matematyczny  

– rodzaj konkursu w którym 

rywalizowały trzy 10 – cio osobowe  

drużyny z trzech rawskich szkół.  



I Międzyszkolny  

Mecz Matematyczny 

Taka metoda konkursu 
jest niezwykłą okazją do 
uczenia się matematyki, 
rozwijania umiejętności 

argumentowania, 
prezentowania 

rozwiązań, uważnego 
śledzenia rozumowań  

i znajdowania w nim luk 
i błędów. Uczy też 

współpracy w grupie.  

 



Dzień 

matematyki  

Świętowaliśmy 

poprzez ubiór  

z akcentem 

matematycznym  

 

 



Podsumowanie 

Projekt zakończył się ewaluacją.  

 

Wszystkie aktywności uczniom się 

bardzo podobały i na pewno 

będziemy je kontynuować.  

Projekt realizowali nauczyciele 

matematyki: Iwona Kocik, Edyta 

Gacparska – Socha i koordynator 

projektu – Monika Wisełka. 


