
Konkursu wiedzy „Urodziny Mikołaja Kopernika” 

REGULAMIN 

§1 Organizator Konkursu 

1.Organizatorem Konkursu wiedzy „Urodziny Mikołaja Kopernika” jest Szkoła Podstawowa 

w Wielkich Radowiskach.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja 

Kopernika. 

§2 Cele Konkursu 

1.  Uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.  

2.  Pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika. 

3.  Wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika. 

4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią, a także wspieranie 

rozwoju uzdolnień uczniów). 

5. Motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji. 

6. Pogłębianie, rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach 

szkolnych. 

§3 Założenia organizacyjne 

1.W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w 

Wielkich Radowiskach. 

2. Uczniowie do dnia 27.01.2023r. zgłaszają swoją kandydaturę na konkurs do nauczycielki 

Marietty Czupryńskiej osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 

3. Uczniowie otrzymają od nauczyciela materiały pomocnicze do przygotowania się do 

konkursu. 

4. Materiały konkursowe opracowuje komisja konkursu. 



5. Konkurs odbędzie się 17 lutego 2023 (piątek) na 5 godzinie lekcyjnej. 

6. Konkurs wiedzy będzie składał się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

7. Czas pracy uczniów liczony jest od momentu zapoznania się z instrukcją oraz podpisaniu 

pracy i trwa maksymalnie 45 minut. 

8. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi lub 

odpowiedź błędną - zero punktów, za wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi uczestnik 

otrzymuje zero punktów. 

9. Odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem. Jeśli chcemy zmienić odpowiedź zaznaczamy ją 

kółkiem i wybieramy dobrą odpowiedź- zaznaczając krzyżykiem. 

10. Uczestnicy rozwiązują testy samodzielnie. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie 

mogą korzystać z pomocy naukowych, elektronicznego sprzętu służącego do gromadzenia lub 

przekazywania danych oraz porozumiewać się ze sobą i innymi osobami. Przekroczenie 

powyższego zakazu skutkować będzie wykluczeniem z konkursu przez komisję konkursu. 

11. Komisja konkursowa będzie składała się spośród wybranych nauczycieli. 

12. Po zakończeniu konkursu komisja sprawdza prace konkursowe. 

13. W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce. 

14. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

§4 Ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 20 lutego 2023r. w Szkole Podstawowej w 

Wielkich Radowiskach. 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu.  


