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VIII видання

«З математикою до рими»
Математично-гуманітарний конкурс для учнів початкової та середньої школи.

Правила конкурсних змагань
1. Організатором конкурсу «З математикою до рими» є Центр
популяризації математики SIGNUM на факультеті інформатики
Білостоцького технологічного університету.
2. У конкурсі можуть брати участь учні початкових та середніх шкіл.
3. Кожен учасник конкурсу може подати будь-яку кількість робіт, однак
приз присуджується лише за найкращу роботу цього автора.
4. У конкурсі можуть брати участь лише оригінальні твори, які раніше
ніде не публікувалися, а ідея не була явно запозичена, наприклад,
зі шкільних підручників.
5. Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за адресою
https://signum.pb.edu.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-rym
яка буде доступна з 14.03.2022.
6. Роботи, що не відповідають вимогам положення, до конкурсу не
допускаються.
7. Участь у конкурсі є безкоштовною.
8. Роботи оцінюватиме конкурсне журі, до складу якого входять
математики (члени Центру підтримки математики SIGNUM) та вчителі
польської мови, а також аудиторія людей, зареєстрованих на нашому
сайті (signum.pb.edu.pl), голоси журі становитимуть 0,75 і голоси
глядачів вагою 0,25.
9. Журі оцінюватиме роботи у двох вікових категоріях:
• початкова школа (1-6 класи),
• молодь(початкова школа, 7 і 8 класи та середня школа).
10. Роботи оцінюватимуться за: відповідністю тематиці, оригінальністю
та літературною цінністю.
11. Роздруковану та підписану лише батьком/опікуном (повнолітньoгo
учасникa), заяву, сформовану на підставі анкети (окремо для кожної
поданої роботи, надсилати за адресою:
Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
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12. Роботи можна подавати до 01.04.2022. за 23.59.
13. Роботи будуть опубліковані на нашому сайті (signum.pb.edu.pl) до
09.04.2022.
14. Голосувати можна до 15 квітня 2022 р. до 23.59.
15. Конкурс завершиться визначенням переможців.
16. Список лауреатів та нагороджених робіт буде опубліковано до 22
квітня 2022 року на сайті signum.pb.edu.pl
17. У кожній категорії буде обрано по три переможці. Якщо бали
отримають кілька робіт однієї особи, то до уваги буде зарахована
лише одна робота, що отримала найвищий рейтинг, а до групи
переможців додається автор наступної роботи в рейтингу.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
18. Центр попyляpизaцiї математики «SIGNUM» залишає за собою право
безкоштовно публікувати роботи учасників конкурсу для пропаганди
конкурсу.
19. Подача заявки на конкурс прирівнюється до прийняття авторами умов
цього положення.
20. Учасник заявляє, що є автором поданих робіт та має на них повні
авторські права.

