
Zestawienie prac nagrodzonych  

Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Literackiego  

 „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem”. 

Edycja 1. 

 

Kategoria dzieci – szkoły podstawowe 

I miejsce Jakub Jeziorski, SP nr 1 w Kielcach, Jedi 

Nie musisz być Skywalkerem, 

Nie musisz być nawet Yodą, 

Żeby matematyka 

Była wspaniała przygodą. 

 

II miejsce Karolina Korkosz, SP nr 39 w Kielcach 

Matematyka jest niezmierzonym wiedzy oceanem, 

niezwykłą przygodą i wielkim wyzwaniem. 

Gdy znam wzory i twierdzenia, bezpiecznie dryfuję, 

Rozwiązuję zadania życia i świetnie się czuję. 

 

III miejsce Marcin Makowski, SP w Trzebieży 

Liczyłem na Kasię, 

liczyłem na Basię 

I zostałem w tej samej klasie. 

 

Wyróżnienie Lena Olszewska, Choszczno, SP nr 1 

Żeby radzić w życiu sobie 

Matma winna być w Twej głowie, 

Umieć liczyć ważne jest, 

Ludzie, matma jest the Best! 

 



Wyróżnienie Weronika Pachroń, Saduraki koło Nałęczowa, SP 

Znaki, liczby, geometria, 

Pitagoras i algebra, 

Ja się uczę, bo to lubię, 

Z matmą nigdy się nie zgubię. 

 

Wyróżnienie Jagoda Mróczyńska, SP w Brwinowie 

Przy matematyce staraj się nie chować, 

Lepiej dobrze pogłówkować! 

Ona świetnie na mózg działa 

Głowa już nie będzie spała. 

 

Wyróżnienie Julia Mendrzycka, ZSP w Ścinawce Średniej 

Kiedy problem masz z liczbami czy trudnymi zadaniami. 

Kiedy myślisz: „Nie dam rady!” 

Rezygnujesz, bo nie możesz – matma w mig Ci w tym pomoże! 

 

 

Kategoria młodzież – szkoły ponadpodstawowe 

I miejsce Marcin Romanowski, I LO w Garwolnie  MATEMATYKA 

Miła nAuka pisana wzorami, 

Nad wyraz ciekawa, Tak między nami: 

czasEm jest trudna, MyśleniA wymaga, 

ale Tak w sumie to tYlKo pomAga. 

 

  



II miejsce Marta Polte, LO w Wołczynie 

Aby mózg rozwijał się prawidłowo, 

Nie wystarczy tylko pić i jeść zdrowo. 

Zgłębiaj tajniki matematyk, bo 

Łamigłówki, algebra, równania 

Uczą logicznego rozumowania. 

 

III miejsce Aleksandra Łęcka, ZS CKR w Bielsku – Białej    

Każdy zna matematykę. 

Można delty oraz całki 

W mig ułożyć jak zapałki 

Lecz by szybko to obliczyć 

Trzeba najpierw dużo ćwiczyć. 

 

Wyróżnienie Małgorzata Lipińska, XXIV LO w Gdańsku 

Dodawanie i mnożenie 

Już prastare ma korzenie 

Dziś, gdy wzorów używamy 

Cały wszechświat zdobywamy 

My, przyszłości pokolenie. 

 

 

Wyróżnienie Katarzyna Rybińska, LO w Mińsku Mazowieckim 

Czy chcesz umysł swój wyćwiczyć? 

Musisz bardzo dużo liczyć. 

Mnożyć, dzielić, odejmować, potęgować, pierwiastkować, 

Liczyć całki i macierze… 

Już wiesz skąd się mądrość bierze? 



 

Wyróżnienie Karolina Łysiak, I LO w Garwolinie  Matematyczna promocja 

 

Matematyki uczyć się trzeba, 

Bo bez niej w życiu czeka Cię bieda. 

Tu promocje już czekają, jak uwierzysz – już Cię mają… 

Pomnożyłeś i dodałeś, umiesz liczyć! Już wygrałeś! 

 

Wyróżnienie Joanna Dzierzęcka, ZS nr 4 w Mławie 

Nic trudnego, wszystko proste, 

same kąty i półproste. 

Bez zbędnego marudzenia 

wszystko jest do wyliczenia. 

 

Kategoria dorośli – osoby pełnoletnie 

 

I miejsce  Ramona Wiora  Dobra rada 

Zamiast przed smartfonem życie swe marnować, 

naucz się, kolego, szybciutko rachować. 

Nikt Cię nie oszuka, kiedy Twoja głowa, 

Będzie zawsze czujna, do pracy gotowa. 

 

II miejsce  Ewa Otręba Kwadratura koła 

Kwadratura koła 

Zdziwić mnie nie zdoła, 

Gdy ktoś kpi 

Z liczby pi. 

 

  



III miejsce Zenon Iksiński 

Ucząc się matematyki 

w głowie palą Ci się styki… 

Z mózgu wnet zostaną zgliszcza… 

Lecz ćwiczenia czynią mistrza. 

 

Wyróżnienie Agnieszka Uścinowicz-Luśnia 

Żył raz skąpy biliarder w Piwnicznej. 

As notacji to był wykładniczej. 

Tylko z nią zawsze liczył 

Swe życiowe zdobycze, 

Bo oszczędny to sposób obliczeń! 

 

Wyróżnienie Martyna Sieracka, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku 

 

Linijkę, ołówek biorę do ręki, 

Szybko wyliczam, umysł mój tęgi, 

Liczby, ułamki – muszę to znać, 

Chcę jak najlepiej maturę zdać! 

 

Wyróżnienie Sandra Cichoń, Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej 

Trochę matmy Ci się przyda, 

Po niej w życiu lżej jest chyba. 


