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O projekcie
Konkurs Matematyczne 
Pojedynki to inicjatywa Koła 
Naukowego Matematyki 
Politechniki Wrocławskiej 
skierowana do wszystkich 
pasjonatów matematyki. 
W szczególności do 
studentów i licealistów, ale 
również dorosłych 
miłośników królowej nauk.



Na czym To polega?
Przebieg konkursu składa się z 
eliminacji, po których uczestnicy 
oczekują na ich wyniki i 
zwyczajowo słuchają wykładu 
dotyczącego ciekawych dziedzin 
matematyki. Następnie odbywają 
się pojedynki „jeden na jednego”, 
z których wyłaniane są osoby 
toczące ostatecznie publiczny 
pojedynek o zwycięstwo.



Główne cele 

Integracja środowiska 
akademickiego z 

uzdolnionymi licealistami, a 
także innymi osobami 

interesującymi się tą dziedziną 
nauki.

Rozwój umiejętności 
rozwiązywania problemów pod 

presją czasu.

Poszerzanie wiedzy i 
wymiana doświadczeń.

Rozpowszechnianie 
zainteresowania matematyką, 

dzięki widowiskowej formie 
konkursu.



Dotychczasowe osiągnięcia
To już 6 edycja Matematycznych Pojedynków, chętnych przybywa!



Kto nas wspiera?

Przy naszych projektach 
współpracujemy z Samorządem 

Studenckim Politechniki 
Wrocławskiej, domeną 

uniwersytecką “Wrocławski Portal 
Matematyczny” oraz przy 
konkretnych inicjatywach 
jesteśmy wspierani przez 

instytucje pozarządowe i firmy 
prywatne.



Zależy nam na dalszym realizowaniu naszych celów. Chcemy 
profesjonalnie zorganizować wydarzenie - dbając zarówno o 

aspekty naukowe, dobre samopoczucie,  komfort 
uczestników, jak i zapewniając nagrody rzeczowe 

zwycięzcom.

W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie pokryć 
wymienionych kosztów, zwracamy się do Państwa z 
prośbą o wsparcie finansowe naszego projektu. W 

zamian za drobne dofinansowanie oferujemy Państwu 
reklamę - szczegóły współpracy przedstawiamy na 

kolejnym slajdzie. Jesteśmy również otwarci na Państwa 
propozycje i na pewno rozważymy każdą ofertę.

Cel i prośba



Co proponujemy?
100 PLN 400 PLN 700 PLN

umieścimy post promujący firmę w 
mediach społecznościowych

umieścimy logo Twojej firmy na 
naszej stronie internetowej

umieścimy logo Twojej firmy na 
naszych koszulkach*

zorganizujemy warsztaty promujące 
działalność firmy 

*nadruk na koszulki aktualny do końca sierpnia, z powodu konieczności wcześniejszego złożenia projektu z nadrukiem



Kim jesteśmy?

Naszym głównym celem jest 
promowanie inicjatyw 
matematycznych, organizujemy 
konkursy, warsztaty i szkolenia dla  
studentów, uczniów szkół 
podstawowych i średnich. 
Prowadzimy wykłady 
popularnonaukowe dla kolegów z 
Politechniki Wrocławskiej oraz 
pomagamy, prowadząc tutornie z 
problematycznych przedmiotów. 



Organizatorzy

Bartłomiej Chwiłkowski
numer: 784 626 699
e-mail:
bartekchwilkowski@gmail.com

Współorganizator konkursu.
Pilnuje harmonogramu i chętnie 
rozwieje mailowo wszystkie 
wątpliwości.
W kole rozwija i promuje zarówno 
matematyczne myślenie jak i 
sztukę origami.

Karolina Fiutak
numer: 662 755 450
e-mail: 
karolina.fiutak@gmail.com

Wiceprezes Koła Naukowego 
Matematyki. Organizacją konkursu 
zajmuje się już drugi rok. 
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 Wierzymy, że przedstawiona 
przez nas oferta będzie dla 

Państwa interesująca i 
przyniesie obopólne korzyści, 

jeśli zgodzą się Państwo 
na współpracę.

 W razie pytań lub wątpliwości 
zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Facebook: facebook.com/KNM.PWr/

Instagram: instagram.com/knm_pwr/

Mail: knm.pwr@gmail.com

Strona internetowa: knm.im.pwr.wroc.pl/

https://www.facebook.com/KNM.PWr/
https://www.instagram.com/knm_pwr/
http://knm.im.pwr.wroc.pl/

