
 

1. II  Memoriał Urszuli Marciniak           

 

Konkurs odbędzie się 5 – 9 

marca 2018r. – eliminacje 

szkolne (data zależy od liczby 

chętnych uczniów). 

 

24 marca 2018r. – finał  

w CLV Liceum 

Ogólnokształcącym 

 

To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, które po 

raz pierwszy zorganizowane były w roku 2017 przez Fundację 

Matematyków Wrocławskich, Instytut Matematyki Uniwersytetu 

Wrocławskiego we współpracy z Wydawnictwem Logi. Od roku 2018 do 

grona organizatorów dołączyło CLV Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Warszawie  z pomocą Wydziału 

Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, co oznacza 

że zawody będą odbywały się w dwóch miejscach w Polsce.  

Konkurs ma na celu szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i 

podniesienia kultury matematycznej wśród Polaków, a wszystko to 

zaczęło się od Urszuli Marciniak. 

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując zadania z zeszytów i 

stron internetowych wydawnictwa Logi. 

Regulamin konkursu i linki do przykładowych zadań znajdują się na 

stronie: 

http://www.liceumtwarda.edu.pl/ii-memorial-urszuli-marciniak/ 

      

szkolny organizator konkursu Barbara Marszałek 

 

 

 

 

 

 

http://www.wydawnictwologi.pl/index.php?route=common/home
http://www.liceumtwarda.edu.pl/ii-memorial-urszuli-marciniak/


2. Internetowy konkurs MAKS  MATEMATYCZNY  

 

Konkurs odbędzie się w czwartek 

8 marca 2018r. w godzinach 8:00-13:00 

 

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu 

matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs 

w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede 

wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier 

matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół 

podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe w każdym 

roczniku. 

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne 

rozwiązywanie 1,2 lub 3 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych 

gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania 

konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego 

Koordynatora Konkursu.      

Konkurs będzie składać się z 3 spośród 8 historycznych zadań, informacja 

które to będą zadania będzie ujawniona dopiero w godzinie rozpoczęcia 

konkursu.  

Regulamin i 8 zadań z poprzednich edycji znajdują się na stronie: 

http://mogalo.pl/zadania 

szkolny organizator konkursu Barbara Marszałek 

 

 

 

http://mogalo.pl/zadania


3. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018 

Konkurs w roku 2018 przeprowadzony zostanie w czwartek, 

15 marca o godzinie 9.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszanie uczestników do konkursu Kangur Matematyczny odbywa się 

wyłącznie drogą elektroniczną.  

Szkoła zgłasza uczestników za pomocą swojego konta. 

Regulamin konkursu i przykładowe zadania znajdują się na stronie 

http://www.kangur-mat.pl/komentarze.php?id=11 

szkolny organizator konkursu Wanga Kordulska 

 

http://www.kangur-mat.pl/komentarze.php?id=11

