
Projekt „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ” finansowany ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem 

na działalność kół naukowych studentów i doktorantów zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim na działalność kół naukowych 

zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim  

Nr DG-DP-II.032.12.2016 

2/2 
Koło Naukowe Laboratorium Matematyczne Paradoks 
E-mail: lmp@wmie.uz.zgora.pl 
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii  
Uniwersytet Zielonogórski 
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra.  
http://www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/ 

 

 

O Projekcie „ZIELONOGÓRSKA NOC MATEMATYKI NA UZ” 
 
Celem Projektu pt. „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ” jest popularyzacja wiedzy o 
matematyce oraz upowszechnianie korzyści płynących jej z zastosowań. 
 
Działania w ramach Projektu organizują i przeprowadzają członkowie Studenckiego Koła 

Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy pragną zaprezentować osobom 
zainteresowanym Królową Nauk i jej osiągnięcia w atrakcyjnej, przystępnej formie. 
 
Zamierzeniem Organizatora „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ” ma być ”pigułką edukacyjną” 
pozwalającą w krótkim czasie wysłuchać ciekawych wykładów, podyskutować z matematykami i 
studentami na różne tematy, nie koniecznie o matematyce, brać udział w różnorodnych 

warsztatach dostosowanych do zainteresowań jak i kategorii wiekowej uczestników projektu oraz 
zapoznać z ofertą edukacyjną WMIiE i UZ. 
 
Projekt adresowany jest do studentów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzieci 

i młodzieży szkolnej z Zielonej Góry i okolic oraz wszystkich pasjonatów i sympatyków matematyki. 
 
„Zielonogórska Noc Matematyki na UZ” to jeden ze sposobów na integrację społeczności 

akademickiej i młodzieży szkolnej Zielonej Góry i okolic. 
Nocne zmagania z „Matematyką” urozmaicone zostaną konkursami, warsztatami, rozgrywkami, w 
których będzie można zdobyć cenne nagrody. 
 
Organizator Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks z siedzibą na Wydziale 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego: 

zaprasza  
 do wysłuchania ciekawych wykładów, projekcję filmów o matematyce. 
 spotkania z matematykami i dyskusji nie tylko o matematyce. 

zachęca do udziału w 
 konkursach na plakat promujący matematykę, 
 warsztatach MateMagia, 
 warsztatach szyfrowanie i deszyfrowania tekstu, 

 warsztatach budowanie brył z klocków, papieru, zapałek itp., 
 warsztatach budowanie kopuły geodezyjnej z gazet (praca zespołowa), 

 maratonie zadaniowym zgodnie z zainteresowaniami i kategorią wiekową. 
 rozgrywkach i turniejach strategicznych gier planszowych. 

 
Udział w Projekcie jest bezpłatny.  
 

Miejscem realizacji Projektu są sale budynku A-29 Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy prof. Z. Szafrana 4a w Zielonej Górze. 
 
Termin : Projekt realizowany w okresie od 10 listopada 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie. Aby uczestniczyć w projekcie należy zgłosić swój udział 

poprzez przesłanie na adres lmp@wmie.uz.zgora.pl deklaracji uczestnictwa. Deklaracja jest do 
pobrania na stronie http://www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/ w zakładce Projekty.  
 
Reprezentację szkoły zgłasza nauczyciel matematyki za zgodą Dyrektora Szkoły, uczniów i 
rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich). 
 

Nauczyciel może zgłosić swoich uczniów przesłając E-maila na adres: lmp@wmie.uz.zgora.pl,  

W wiadomości należy podać: 
– nazwę i adres szkoły, którą uczestnicy będą reprezentować w rozGRYwkach 
– wiek i klasę uczniów wchodzących do reprezentacji szkoły 
– telefon kontaktowy oraz E-mail (ucznia i nauczyciela). 
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Reprezentację wydziału/kierunku Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłasza starosta grupy lub 
studentka/student zainteresowany Projektem. 
 
Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty uczestnictwa zaś laureaci konkursów i zwycięzcy 
rozgrywek otrzymają certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i nagrody. 
 

Materiały promocyjne, certyfikaty uczestnictwa w Projekcie, dyplomy i nagrody dla zwycięzców 
konkursów i rozgrywek strategicznych gier planszowych są finansowane ze środków przekazanych 
przez Klub Radnych Zielona Razem na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem 
Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim na działalność kół naukowych zarejestrowanych na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. 
 


