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Interaktywny Konkurs Matematyczny w KLO im. Filipa Neri
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Lubię to! 0

W piątek 8 marca w Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym im. Filipa Neri odbył się
I Interaktywny Konkurs Matematyczny dla
uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
Matematycznymi młodymi mistrzami okazali się
Marcin Kucharski z PSP nr 6 i Michał Romanowski
z PSP nr 4. Trzecie miejsce zajęła Karolina Drabik
z PSP nr 33.

- Interaktywny konkurs matematyczny zorganizowaliśmy
w naszej szkole po raz pierwszy. Jednym z celów tej
imprezy jest rozwijanie zainteresowań matematycznych
uczniów, wykrywanie uzdolnień matematycznych,
popularyzowanie matematyki i wspieranie rozwoju
talentów matematycznych. Chodzi o to, że matematykę

wykorzystujemy w życiu codziennym i warto znać jej tajniki. Poza tym chcieliśmy pokazać, że KLO nie jest szkołą
tylko humanistyczną. Nasz konkurs podzieliliśmy na trzy etapy. Pierwszy polegał na rozwiązaniu krzyżówki
i odkryciu nazwiska słynnego matematyka, drugi na rozwiązaniu dziesięciu zadań interaktywnych, a trzeci na
zaproponowaniu rozwiązania zadania problemowego - mówi Joanna Wieczorek, wicedyrektorka KLO im. Filipa Neri.

W KLO tego rodzaju konkursy organizować można tym bardziej, że w każdej sali znajduje się tu tablica
multimedialna.  W rywalizacji wzięli udział uczniowie z PSP 6, PSP 33, PSP 9, PSP 4 w Radomiu, a także ze szkół
podstawowych z Młodocina, Owadowa, Cerekwi i Mazowszan. Dziesięcioro szóstoklasistów, którzy byli najlepsi w
etapie drugim, wzięło udział w finale. Zwyciężyli Marcin Kucharski z PSP 6 i Michał Romanowski z PSP 4. Trzecie
miejsce zajęła Karolina Drabik z PSP 33. 

W czasie imprezy uczniowie trzeciej klasy gimnazjum z KLO zaprezentowali swoim młodszym kolegom
"Matematyczny football". 

- Grupa uczniów z trzeciej klasy zgłosiła się do realizacji prezentacji multimedialnej z matematyki. Postanowiła
zaprezentować  matematyczny football za pomocą fraktali. Stworzyli model piłki nożnej. Później obliczali przeróżne
objętości, np. ile puszek po ulubionym napoju zmieści się na boisku piłkarskim lub ile boisk zmieściłoby się na
terenie Radomia. Wyniki były zaskakujące. Na Stadionie Narodowym zmieściłoby się 3030303030 puszek, a w
Radomiu zmieściłoby się 15 tys. 223 boisk do gry w piłkę nożną - mówi Edyta Krawczyk, matematyczka z KLO im.
Filipa Neri.   

Karolina Sierka/fot. Szymon Wykrota

NIE PRZEGAP KONCERTY  WYSTAWY  KINO  TEATR  IMPREZY  DLA DZIECI  INNE
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