
 

Dnia 14 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się już po raz kolejny Ogólnopolski Dzień 

Matematyki 2022 pod hasłem „Matematyka, to jakiś kosmos”. 

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 

4improve. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w 2014r. Od tamtej pory coraz więcej szkół 

sukcesywnie dołącza do tej inicjatywy. Od  2018 roku do obchodów Dnia Matematyki przyłączyliśmy się 

także i my. Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), 

którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. 

Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. 

Dzień Matematyki stworzyliśmy po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w 

grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki. 

W tym roku twórcy „Matematyka, to jakiś kosmos” postawili na sprawne obliczenia, 

posługiwanie się kalkulatorem, wykorzystywanie wzorów. Pamiętajmy, że Dzień Matematyki nie jest 

kierowany do wybitnie uzdolnionych dzieci. Dzień Matematyki ma pokazać wykorzystanie 

matematyki wszystkim uczniom. 

 W sali 45 zebrało się 5 drużyn – przedstawicieli klas IIIa, IIIe, IIIh, IVc i IVe. Każdy zespół został 

wyposażony w kartę wzorów matematycznych i kalkulator. Podczas zabawy drużyny kolejno wybierali 

jedno pytanie z puli 24 zadań a następnie lider udzielał odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie grupa 

otrzymywała  π-punkty. Konkurs wygrali najstarsi uczestnicy, czyli klasa IVc. Nagrodą był voucher na  

1 dzień bez pytania.  

Realizacja konkursu  zajęła nam dwie godziny lekcyjne. Dwie godziny fajnej zabawy z 

matematyką. Wszystko odbywało się w miłej i ciepłej atmosferze, a uczniów dopingował nasz pan 

Dyrektor.  

W międzyczasie uczniowie mogli podziwiać wystawę plakatów wykonanych przez ich kolegów 

przedstawiających liczbę π, której święto przypada akurat dzisiaj. 

Dziękujemy wszystkim za udział , zapraszamy za rok i do obejrzenia galerii zdjęć. Poniżej podajemy 

link do strony organizatora http://www.dzienmatematyki.pl/. 

E.W. 

 

http://www.dzienmatematyki.pl/


 
  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


