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O projekcie

Konkurs (z)Łam-i-główki to inicjatywa Koła 
Naukowego Matematyki Politechniki 

Wrocławskiej skierowana do wszystkich 
pasjonatów łamigłówek. Jest to młody 

konkurs, jego pierwsza edycja miała 
miejsce rok temu pod nazwą “Konkurs 
Internetowy Pirackie Łamigłówki”. Po 

feedbacku otrzymany od uczestników 
zdecydowaliśmy się na kontynuację 

projektu, jednak postanowiliśmy zmienić 
nazwę na bardziej uniwersalną.



Zasady

Pierwsza edycja konkursu była w formie 
maratonu trwającego 6 miesięcy. Należało  
każdego miesiąca rozwiązać poprawnie 3 

łamigłówki i jak najszybciej wysłać rozwiązanie 
każdej z nich na adres e-mail KNM. 

Najważniejszym kryterium oceny była 
poprawność rozwiązania, a następnie czas 

dostarczenia rozwiązań. Zadania były powiązane 
ze sobą, żeby przejść do kolejnej łamigłówki, 

należało wykorzystać wiedzę z poprzedniej. W 
tym roku zamierzamy skrócić czas trwania do 2 

miesięcy i zwiększyć częstotliwość pojawiania się 
zadań do 2 tygodni.

Poprawność Czas



Cele

Rozwój umiejętności rozwiązywania 
problemów pod presją czasu

Wzbudzenie zainteresowania łamigłówkami

Połączenie rozrywki z nauką

Rozwijanie logicznego myślenia



Sponsorzy

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.



O nas

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

Klaudia Ławniczak
           726 076 883

         knm@pwr.edu.pl

Katarzyna Lis
532 628 548

          knm@pwr.edu.pl

Organizator konkursu. Również 
zajmuje się promocją koła na portalach 
społecznościowych. Chętnie odpowie 

na wszelkie wątpliwości. 

Organizator konkursu. Zajmuje się 
promowaniem koła w social 

mediach. Z chęcią udzieli 
odpowiedzi na Wasze pytania.

mailto:knm@pwr.edu.pl
mailto:knm@pwr.edu.pl


Prośba
Zależy nam na rozwijaniu 

konkursu. Chcemy zachęcić 
większą liczbę osób do wzięcia w 

nim udziału, dlatego też 
pragniemy zapewnić im 

atrakcyjne nagrody.W związku z 
tym, że nie jesteśmy w stanie 

pokryć wymienionych kosztów, 
zwracamy się do Państwa z 

prośbą o wsparcie finansowe 
naszego projektu.

 



Co oferujemy
W zamian za drobne 

dofinansowanie oferujemy 
umieszczenie na naszych 

portalach społecznościowych i 
stronie internetowej informacji o 
Państwa wsparciu. Logo waszej 
firmy będzie umieszczone na 

naszych plakatach i materiałach 
promocyjnych.  Jesteśmy 

również otwarci na Państwa 
propozycje i na pewno 

rozważymy każdą ofertę.



Kontakt

Facebook: facebook.com/KNM.PWr/

Instagram: instagram.com/knm_pwr/

Mail: knm@pwr.edu.pl

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

Mamy nadzieję, że 
przedstawiona przez nas 

oferta zachęciła Państwa do 
zainteresowania się naszym 

konkursem. Liczymy, że 
nawiązanie z nami 

współpracy przyniesie 
obustronne korzyści.   

W razie pytań lub wątpliwości 
zapraszamy do kontaktu.

https://www.facebook.com/KNM.PWr/
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