
 

 

 

 

 

 

 
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

"SYMETRIA WOKÓŁ NAS" 
 dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych  

rok szkolny 2017/2018 
 

„Konkurs dofinansowała Fundacja mBanku” 
 
 
 

Symetria to słowo greckie oznaczające regularny układ, harmonię między częściami cało-
ści. Przykłady symetrii spotykamy na co dzień w otaczającym nas świecie np. w kryszta-
łach, układach liści i płatków kwiatów, w budownictwie, sztuce (rozety, ornamenty, dese-
nie), w rzemiośle (koronki, hafty, wycinanki), w technice, słowem – wszędzie, bo symetria 
jest koniecznością strukturalną organizmów i urządzeń. W symetrii widzimy istotę piękna 
natury i dzieł stworzonych przez ludzi. 
 
1. Organizator konkursu 
 
 Organizatorem i realizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, Szkoła 

Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu. 

  Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje Dyrektor Wydziału Departamentu Edukacji Pa-

ni Ewa Monastyrska 

  Partnerem merytorycznym jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 
Adres organizatora: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 
Szkoła Podstawowa nr 25 we Wrocławiu 
im. Franciszka Juszczaka 
ul. Stanisławowska 38-44 
54-611 Wrocław 

 
Szkolnym koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych: 

pani Marzena Stekiel-Jarząb (marzenasj@tlen.pl) 
 
 

2. Zgłoszenie szkoły do konkursu 
Szkołę należy zgłosić na podany adres e-mail: marzenasj@tlen.pl do 5 listopa-
da 2017 roku. W zgłoszeniu podajemy dane szkoły, kategorie w których startują uczestni-
cy, liczbę startujących oraz imię i nazwisko opiekuna. 
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3. Cele konkursu 
Cel główny: 
Zwiększenie zainteresowania zagadnieniami geometrii płaskiej i przestrzennej oraz syme-
trii w odniesieniu do sfery otaczającego nas świata. Pobudzenie wyobraźni przestrzennej, 
aktywności poznawczej i twórczej ucznia.  
 
Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności manualnych i spostrzegawczych uczniów,  

 rozwijanie umiejętności twórczego i abstrakcyjnego myślenia, 

 rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów, 

 wyrabianie umiejętności posługiwania się środowiskiem programistycznym,  

 rozwijanie umiejętności życiowych, 

 stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości 
 
4. Kategorie konkursu 
Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach: 
 
I. Kategoria „Kompozycja przestrzenna” 
Należy wykonać model przestrzenny wybranego kryształu. Model można zrobić różnymi 
metodami np. origami, snapology (składanie wielościanów z pasków papieru), orgiami mo-
dułowe itp. Do zrobienia bryły można użyć: rurek, styropianu, papieru, itp. Pracę należy 
umieścić na tekturowej podkładce, na której musi się znaleźć krótki opis modelu. W opisie 
należy umieścić: postać kryształu, liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków oraz podać przy-
kłady minerałów, w których dany kryształ występuje. 
 
Przykład: 

Postać kryształu: ośmiościan  
Liczba ścian: 8, liczba krawędzi: 12, liczba wierzchołków: 6 
Przykłady minerałów w których występuje: diament, piryt, złoto rodzime. 
 
Kolejne etapy pracy należy udokumentować poprzez wykonanie zdjęć lub nakręce-
nie filmu. Film należy umieścić na płycie CD. 
Wykonane prace wraz z dokumentacją należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszko-
dzeniem i dostarczyć na adres organizatora. 
 
II. Kategoria „Kompozycja płaska” 
Należy wykonać wycinankę lub wyszywankę symetryczną, na której trzeba wyznaczyć osie 
symetrii. W tej kategorii w sposób rytmiczny, po całej wyznaczonej płaszczyźnie będzie 
powtarzał się pewien wymyślony przez uczestnika motyw. Pracę należy wykonać w kolo-
rze. Do jej zrobienia możemy użyć papieru lub materiału.  
Kolejne etapy pracy należy udokumentować poprzez wykonanie zdjęć 
lub nakręcenie filmu. Film należy umieścić na płycie CD. 
Wykonane prace wraz z dokumentacją należy zabezpieczyć przed ewentualnym uszko-
dzeniem i dostarczyć na adres organizatora. 
 



III. Kategoria „Mozaika komputerowa” 
Mozaikę należy wykonać w dowolnym środowisku programistycznym, najlepiej nadaje się 
do tego program Logomocja. Pracę tworzymy poprzez rytmiczne powtarzanie danego mo-
tywu polegające np. na jego obrocie o pewną część kąta pełnego (1/4, 1/6, 1/8, …) 
lub przesuwaniu go po całej płaszczyźnie. W ten sposób powstają np. rozety, które mogą 
być wykorzystane w mozaikach. Mozaikę należy wykonać w kolorze. Do pracy należy do-
łączyć napisany samodzielnie kod programu według którego ona powstała. Pracę należy 
wydrukować na papierze fotograficznym w formacie A4 i wraz z dołączonym programem 
przesłać na podany adres organizatora. 
 
IV. Kategoria „Kolaż zdjęć lub film” 
Należy zrobić kolaż zdjęć lub nakręcić film pokazujący symetrie w otaczającym nas świe-
cie np. dotyczącej przyrody czy architektury naszego miasta. Na zdjęciach należy zazna-
czyć osie symetrii, w filmie należy je omówić. Na zdjęciach i w filmie musi być widoczna 
data wykonania. Film powinien trwać max 5 minut, kolaż musi zawierać od 8 do 10 zdjęć.  
Kolarz zdjęć należy wydrukować na papierze fotograficznym w formacie A4 i przesłać 
na podany adres organizatora. Film należy przesłać na podany adres e-mail: 
marzenasj@tlen.pl.  
Prace w poszczególnych kategoriach muszą być wykonane samodzielnie, wszelkie kopio-
wanie z różnych źródeł jest niedozwolone i będzie grozić dyskwalifikacją pracy. 
 
Każda praca powinna zawierać dołączoną czytelną wizytówkę napisaną na komputerze: 
tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek wykonawcy, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna. 

5. Termin oddania prac: 
Prace konkursowe należy dostarczyć wskazaną w każdej kategorii drogą: mailową lub 
bezpośrednio do szkoły do 15 stycznia 2018 roku. 
 
6. Ocena prac konkursowych. 
Oceny prac dokona jury, składające się z nauczycieli matematyków, przyrodników i plastyków. 
Ocenie podlegać będzie: 

1. Wartość merytoryczna pracy 
2. Stopień trudności wykonania 
3. Estetyka wykonania 
4. Oryginalność pomysłów 
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników na stronie: www.sp25wroclaw.pl 

odbędzie się do 31 stycznia 2018 roku. 
 
8. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z nagrodami.  

Wszystkie osoby nagrodzone wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste podsumo-
wanie konkursu i rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku. 

 
9. Wystawa pokonkursowa i prezentacja nadesłanych filmów 
Z dostarczonych prac powstanie wystawa, którą będzie można oglądać w Szkole Podsta-
wowej nr 25 we Wrocławiu w dniach od 19.02.2018 do 23.02.2018 w godz. od 8:00 do 15:00. 
Podczas podsumowania konkursu odbędzie się również seans filmowy, na którym zaprezentuje-
my nadesłane filmy. Na wystawę i na projekcję zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników 
konkursu. 
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10. Informacje dodatkowe 
Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych ( zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 z późn. Zm.). 

Załączniki do regulaminu  

Wzory dokumentów:  

1. zgłoszenie szkoły do konkursu  

2. oświadczenie prawnych opiekunów uczniów  

3. oświadczenie koordynatora konkursu 
 



Zgłoszenie szkoły do konkursu  
(należy przesłać elektronicznie na adres marzenasj@tlen.pl) 

 
 

Zgłaszam szkołę do udziału w konkursie 

„SYMETRIA WOKÓŁ NAS” 
 dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych  

rok szkolny 2017/2018 
 

Nazwa szkoły: …..................................................................................................……………………………..  

Kod …........................, poczta ….......................................................................................................................  

Ulica …......................................................................................., numer ….......................................................  

Telefon, …..................................., fax, …..........................................................................................................  

E-mail…...........................................................................................................................................................  

Koordynator konkursu (osoba do kontaktu)  

Imię i nazwisko: …........................................................................................................................................... 

 E-mail ….........................................................................................................................................................  

Tel. …............................................................................................................................................................. 

Kategoria, w której startują uczestnicy i liczba osób: 
 
 

KATEGORIA TAK/NIE LICZBA 
UCZESTNIKÓW 

Kompozycja przestrzenna   

Kompozycja płaska   

Mozaika komputerowa   

Kolaż zdjęć lub film   
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Miejscowość ..........................................., data ............................. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela 
biorącego udział w konkursie  

„SYMETRIA WOKÓŁ NAS” 
 
.......................................................... 
 nazwa i adres placówki 

 
.................................................................................................. 

imię i nazwisko nauczyciela 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, Szkołę Pod-

stawową nr 25 we Wrocławiu, w ramach organizacji konkursu „SYMETRIA WOKÓŁ NAS”, 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udziału w zadaniu. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, Szkoła Podstawową nr 25 we Wrocła-

wiu. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. 
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 

prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik zgodnie z regulaminem. Po-

nadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i pracy. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r nr 80 poz. 904) Niniejsza 

zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej danych oso-
bowych i pracy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą 

 
    
 ………………………………………… 
 data i podpis nauczyciela  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 
biorącego udział w konkursie  

„SYMETRIA WOKÓŁ NAS” 
 

…………………................................……  
 imię i nazwisko uczestnika 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, 
Szkołę Podstawową nr 25 we Wrocławiu, w ramach organizacji konkursu 

„SYMETRIA WOKÓŁ NAS”, 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z bra-
kiem możliwości udziału w zadaniu. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, Szkoła Podstawową nr 25 we Wrocła-
wiu. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wy-
łącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powie-

rzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik zgodnie z regulaminem. Po-

nadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka i pracy. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Usta-
wy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r nr 80 poz. 904) 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

danych osobowych i pracy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą 
 
 ………………………………… 
 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


