
Centrum Edukacji Szkolnej serdecznie zaprasza Państwa uczniów na Ogólnopolski 
Konkurs Logicznego Myślenia organizowany 14 III 2023 r. Konkurs zostanie 
przeprowadzony w Państwa szkołach na podstawie przesłanych gotowych materiałów 
konkursowych.

Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie 
matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, 
łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój 
logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na 
innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

Szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 23 II 2023 r. 
wybierając jeden ze sposobów:

wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej znajdującej się na specjalnej stronie 
konkursowej www.ces.edu.pl/logika,
przekazanie danych telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 509-80-40, 
wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie jej faxem pod numer 22 509-80-41, 
wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres:

             ces@ces.edu.pl.

Konkurs Logicznego Myślenia zostanie zorganizowany dla czterech grup wiekowych 
tj. dla edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III), dla szkoły podstawowej (klasa IV-VI) oraz dla 
szkoły podstawowej (klasa VII-VIII) oraz dla liceum ogólnokształcącego (klasa I-IV). 
Dla każdej z tych grup zostanie przygotowany inny zestaw łamigłówek.

Najlepsi otrzymają dyplomy laureata miejsca I, laureata i wyróżnionego z nadanymi 
symbolicznymi tytułami Arcymistrza, Mistrza i Eksperta Logicznego Myślenia. 
Arcymistrzowie i Mistrzowie uhonorowani zostaną dodatkowo nagrodami książkowymi. 
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uznania, a nauczyciele dyplomy 
poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu. 

Każdy uczestnik konkursu wpłaca wpisowe w wysokości 14 zł. Szkolny Organizator 
Konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy po:

13,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 5 do 29 uczestników,
13,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 30 i więcej uczestników.

Wpłaty za faktyczną liczbę osób startujących w konkursie należy dokonać do 15 III 2023 r. 
na konto:

CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ
ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
tel. 22 509-80-40; fax 22 509-80-41
70 1140 2017 0000 4502 1008 0259



........................................................................................................................

Imiona i nazwiska nauczycieli - szkolnych organizatorów konkursu:

Oświadczam, że najpóźniej do dnia 15 marca 2023 r. odeślę listem poleconym karty odpowiedzi 
i dokonam wpłaty na konto Centrum Edukacji Szkolnej za faktyczną liczbę startujących w konkursie. 

Podpis szkolnego organizatora: ................................................

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy: Poczta:

NIP szkoły (wypełnij tylko jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT):

Telefon wraz z kierunkowym: e-mail:

Nazwa i numer szkoły:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................-.............

............................................. ......................................................................

Liczba zgłaszanych uczestników:

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu wraz z archiwalnymi zadaniami konkursowymi 
znajdą Państwo na stronie www.ces.edu.pl/logika lub pod numerem telefonu 22 509-80-40.

Kl. I-IV


