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Regulamin Konkursu „Piątkowe Igrzyska z Wiedzą” dla uczniów  

klas VIII szkół podstawowych oraz klas III szkół gimnazjalnych  

województwa pomorskiego 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Organizator konkursu: 

V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku  

(osoby odpowiedzialne za przygotowanie konkursu: Małgorzata Bąk, Monika Kulesza– nauczycielki V LO) 

 

Uczestnicy konkursu: 

• konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów z 

województwa pomorskiego, 

• w konkursie biorą udział zespoły składające się z trzech uczniów. 

 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1.1. Ogólne zasady organizacji konkursu „Piątkowe Potyczki z Wiedzą”: 

1) „Piątkowe Igrzyska z Wiedzą” (zwane dalej konkursem) mają charakter interdyscyplinarny, 

obejmujący wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i 

kultury krajów anglojęzycznych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 

2) Konkurs ma charakter zespołowy na wszystkich trzech etapach i odbywa się w formie pisemnego 

testu w I i II etapie oraz ustnych odpowiedzi w III etapie: 

a) etap I: polega na samodzielnym, indywidualnym rozwiązaniu testu przez uczestników tworzących 

jeden – wcześniej zgłoszony- trzyosobowy zespół. Na wynik zespołu składają się zsumowane 

wyniki poszczególnych członków zespołu, 

b) etap II: zespoły, które się zakwalifikowały do drugiego etapu wspólnie rozwiązują test wiedzy, 

c) etap III: do etapu trzeciego przechodzi 6 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. W 

przypadku identycznej liczby punktów przechodzi zespół, który wykonał test w etapie drugim w 

krótszym czasie. Etap III ma formułę zbliżoną do  telewizyjnego teleturnieju 1 z 10. 

 

1.2. Celem konkursu interdyscyplinarnego „Piątkowe Igrzyska z Wiedzą” dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów jest: 

1) Rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w 

zakresie pracy z uczniem zdolnym. 
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2) Pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej   wiedzy w 

praktycznym działaniu. 

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych przedmiotów. 

4) Promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. 

5) Wdrażanie uczniów do samokształcenia, kreatywności i innowacyjności oraz przygotowanie ich do 

nauki w szkołach wyższego stopnia. 

 

§ 2. Komisja Konkursowa 

 

2.1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego 

w Gdańsku. 

1) Siedzibą komisji jest V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. 

 

§ 3. Przebieg konkursu 

 

3.1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: I, II i III. 

3.2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3.3  Zasady i przebieg etap I: 

1) W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani przedsięwzięciem. 

Szkoła zgłasza udział w konkursie, wypełniając w terminie określonym w harmonogramie formularz 

deklaracji uczestnictwa, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora. 

2) Do I etapu konkursu mają prawo przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie klas VIII SP i III G. 

3) Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

4) Uczestnik na każdym etapie konkursu winien posiadać przy sobie legitymację szkolną. 

5) Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału. 

6) Uczniowie rozwiązują zadania długopisem (kolor czarny lub niebieski). Nie mogą używać ołówków i 

korektorów. 

7) W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Regulaminu organizacji konkursów 

interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 

pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 Komisja Konkursowa może w ciągu dziesięciu dni od dnia 

konkursu unieważnić konkurs w danej szkole. 

8) Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową. 

9) Dla uczniów zakwalifikowanych do etapu II, którzy z jakiejkolwiek  przyczyny nie przystąpili do 

konkursu nie przewiduje się przeprowadzenia konkursu w dodatkowym terminie. 

10) Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II i III etapu konkursów w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły, odpowiada dyrektor szkoły, do której 

uczęszcza uczeń. 



3 
 

11) Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje sprawdzenia i oceny punktowej prac uczniów  

wg klucza odpowiedzi. Każda praca powinna być czytelnie podpisana przez sprawdzającego - członka 

Szkolnej Komisji Konkursowej  

12) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła protokół z przeprowadzenia I etapu 

konkursu zgodnie z terminarzem konkursu. Protokół będzie dostępny w formie elektronicznej na 

stronie internetowej organizatora. 

13) Wyniki trzech uczniów tworzących jeden zespół ulegają zsumowaniu. W przypadku zespołów o takiej 

samej liczbie punktów decydujący będzie wynik ucznia/ów o najniższej punktacji. 

14) Do etapu II konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 najlepszych zespołów. Wszelkie decyzje 

dotyczące zakwalifikowania uczniów do etapu II podejmuje Komisja Konkursowa przy V Liceum 

Ogólnokształcącym. 

 

3.4 Zasady i przebieg etap II: 

1) Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konkursu stopnia rejonowego zostaną opublikowane odrębnie 

w harmonogramie konkursu, stanowiącego załącznik do ww. konkursu. 

2) W eliminacjach II etapu mogą uczestniczyć tylko uczniowie wyłonieni w trakcie eliminacji szkolnych. 

3) Eliminacje II etapu przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora V 

Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. 

4) W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji Konkursowej, 

funkcję tę pełni osoba przez niego wyznaczona. 

5) Na rozwiązanie zadań testowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, uczniowie szkół      

podstawowych i gimnazjów przystępujący do konkursu mają 45 minut. 

6) Kwalifikacji uczniów do etapu III dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora V 

Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. 

7) Do III etapu zakwalifikowanych zostaje 6 zespołów uczestników II etapu, które uzyskały w sumie z 

testu największą liczbę punktów. 

8) W przypadku identycznej liczby punktów przechodzi zespół, który wykonał test w etapie drugim w 

krótszym czasie. 

9) Wyniki etapu II  zostaną ogłoszone tego samego dnia zaraz po sprawdzeniu prac i spisaniu protokołu 

przez Komisję Konkursową. 

 

3.5 Zasady i przebieg etap III: 

1) Etap III konkursu odbywa się w tym samym terminie i miejscu co etap II. 

2) W etapie III mogą uczestniczyć uczniowie wyłonieni w trakcie etapu II. 

3) W etapie III sześć wyłonionych zespołów odpowiadać będzie na pytania konkursowe wg formuły 

telewizyjnego konkursu 1 z 10. 
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§ 4. Nagrody i wyróżnienia 

 

4.1 Zdobywcy  I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

4.2 Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie III etapu otrzymają dyplomy za udział w konkursie 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

5.1 Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo). 

5.2 Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne, a wątpliwości występujące w realizacji konkursu, a 

nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

5.3 Regulamin konkursu nie może być zmieniony  w ciągu roku szkolnego 

5.4 Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie-

zbędnych do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia jego wyników, zamieszczenia zdjęć uczniów na interne-

towej stronie szkoły oraz przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie. 

5.5 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów jest V Liceum Ogólnokształ-

cące w Gdańsku.  

  

 

Załącznik Nr 1 

Skład Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. 

 

Załącznik Nr 2 

Harmonogram Konkursu. 

 

Załącznik Nr 3 

Zgłoszenie szkoły/ucznia do Konkursu. 


