
 IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

 Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych

Regulamin konkursu: 

 „Architektura naszych miast oczami matematyki” oraz „Zjawiska fizyczne” 
1. Organizatorem konkursu „Architektura naszych miast oczami matematyki” oraz „Zjawiska fizyczne” jest IV 

Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach (Polska). 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów z: 

 IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka 

 Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli Somma Vesuviana Napoli z Włoch  

 Liceul Tehnologic “Henri Coanda” Ramnicu Valcea z Rumunii. 

3. Konkurs rozpoczyna się 04.09.2017r i trwa do 30.05.2018r. 

4. Rozstrzygniecie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2018r w czasie wizyty uczniów z Włoch 

i Rumunii w Polsce. 

5. Patronat nad konkursem objął Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu 

Śląskiego.  

6. Konkurs ma na celu promowanie matematyki oraz fizyki. Spojrzenie na świat przez pryzmat fotografii i 

zauważenie, że matematyka oraz fizyka nas otacza i wystarczy się przyjrzeć, aby to zobaczyć. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest opis uzasadniający tytuł konkursu czyli matematyczne  lub fizyczne 

zdjęcie. 

8. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa zdjęć na terenie szkoły zawierająca wybrane prace konkursowe. 

9. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Ucznia, do których przysługują 

Uczniowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do 

wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. 

10. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. 

11. Zdjęcia należy wysłać na adres: erasmusmatssilesia@gmail.com 

12. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:  

 format zapisu: JPG, 

 maksymalna waga 1,5 mb 

 maksymalny rozmiar zdjęcia to 1800 x 2700 

 dopuszczone jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz 
drobny retusz. 

13. Do każdego wstawianego zdjęcia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:  

 tytuł zdjęcia 

 opis zdjęcia uzasadniający, że to właśnie zdjęcie matematyczne lub fizyczne  – uchwycona matematyka 
lub fizyka  w obiektywie 

14. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Szkoły – IV LO oraz na stronie 

internetowej projektu „Erasmus+, Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji 

matematycznych.”   

15. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Zespół Projektowy. 

16. Na zwycięzców czekają nagrody  

 


