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REGULAMIN

I WŁOCŁAWSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY

I Główne cele Konkursu

1. Poszerzenie wiedzy o wielkich postaciach światowej nauki.

2. Popularyzacja czytelnictwa.

3.  Doskonalenie  umiejętności  pracy  z  tekstem źródłowym i  formułowania  dłuższych

wypowiedzi pisemnych (rozprawka).

4. Propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.

5. Szerzenie podejścia interdyscyplinarnego do procesu dydaktycznego.

II Zakres tematyczny Konkursu i zalecana literatura

Najważniejsze  fakty  z  życia  i  osiągnięcia  naukowe  Mikołaja  Kopernika  oraz  Marii

Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie.

W  celu  przygotowania  się  do  Konkursu  wystarczy  przejrzeć  powszechnie  dostępną

literaturę  o  życiu  i  osiągnięciach  naukowych  Mikołaja  Kopernika  oraz  Marii

Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie.

III Organizator

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Łęgska 26

Osoba do kontaktu w sprawie Konkursu: Konrad Trokowski, 

konrad.trokowski@zskdlugosz.pl



IV Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs  jest  szczególnie  dedykowany  maturzystom  z  klas  o  dowolnym  profilu,

ale do udziału zapraszamy także uczniów młodszych klas liceum chcących sprawdzić się

w  rozwiązywaniu  testu  konkursowego  zbliżonego  do  arkusza  maturalnego  z  języka

polskiego na poziomie podstawowym.

Dopuszcza się także udział uczniów starszych klas szkół podstawowych w Konkursie.

V Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału w Konkursie uczeń może dokonać osobiście lub poprzez swojego

nauczyciela.

Zgłoszenia  na  Konkurs  przyjmuje  organizator  pod  adresem  mailowym:

konrad.trokowski@zskdlugosz.pl  do  dnia  30 listopada 2019.  W zgłoszeniu  należy

podać imię i nazwisko uczestnika oraz pełną nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza.

W dniu Konkursu należy posiadać przy sobie dokument  ze zdjęciem i  obowiązkowo

podpisaną  osobiście  przez  pełnoletniego  ucznia  lub  przez  rodziców  ucznia

niepełnoletniego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Zgoda

taka została przesłana jako Załącznik nr 2 oraz będzie do pobrania i podpisania w dniu

Konkursu przy rejestracji uczestnika.

Uwaga! Bez  podpisanej  zgody  przetwarzanie  danych  osobowych,  żaden  uczeń  nie

zostanie  dopuszczony  do  udziału  w  Konkursie!  Uczniowie  niepełnoletni  muszą

obowiązkowo dostarczyć także zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców

lub opiekunów (Załącznik nr 1).

Uczeń  niepełnoletni najpóźniej  w  dniu  Konkursu  musi  dostarczyć  dwa  dokumenty:



Zgodę  rodziców/prawnych  opiekunów  niepełnoletniego  Ucznia  na  udział

w  I  Włocławskim  Międzyszkolnym  Konkursie  Humanistyczno-Przyrodniczym

(Załącznik nr 1)  oraz  Zgodę pełnoletniego Ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów

niepełnoletniego  ucznia  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  RODO

(Załącznik nr 2).

Uczeń pełnoletni najpóźniej w dniu Konkursu musi dostarczyć jeden dokument: Zgodę

pełnoletniego  Ucznia  lub  rodziców/prawnych  opiekunów  niepełnoletniego  ucznia

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO (Załącznik nr 2).

VI Test konkursowy

Test konkursowy składać się będzie z trzech głównych części:

- część I: 15 pytań testowych i/lub krótkiej odpowiedzi (do zdobycia 25 punktów),

- część II: 5 pytań do tekstu źródłowego (do zdobycia 25 punktów),

-  część III: dłuższa wypowiedź pisemna na jeden z dwóch zaproponowanych tematów

dotyczących aspektów poruszanych w tematyce konkursu (50 punktów).

VII Terminarz Konkursu

-  do  30  listopada  2019  -  zgłoszenia  uczestnictwa  w  Konkursie  drogą  mailową

na: konrad.trokowski@zskdlugosz.pl

- do 13 grudnia 2019 - praca własna uczestników - przygotowanie do Konkursu

-  14  grudnia  2019 (sobota)  -  I  Włocławski  Międzyszkolny  Konkurs  Humanistyczno-

Przyrodniczy w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26,

87-800 Włocławek (godz.  9:30 – zbiórka Uczestników,  godz.  10:00 – początek

pracy z arkuszem konkursowym)

- do 12 stycznia 2020 - ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej szkoły

(www.zskdlugosz.pl) i przesłanie ich na adresy mailowe szkół i uczestników



VIII Nagrody

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w Konkursie.

Troje najlepszych uczniów otrzyma dyplom laureata i  drobny upominek podczas gali

zakończenia Konkursu.

IX Postanowienia końcowe

1.  Prace  konkursowe  sprawdzane  będą  dwukrotnie  przez  organizatora  Konkursu

(części I i II) oraz nauczyciela polonistę (część III).

2. O miejscu na liście laureatów decyduje większa liczba punktów, a przy ich równości

kolejno: większa liczba punktów z części III i większa liczba punktów z części II.

Gdy nadal występuje równość, miejsca przyznaje się ex aequo.

3. Prace konkursowe, na życzenie ucznia, będą udostępnione w uzgodnionym terminie.

4. Organizator nie przewiduje odwołań od wyników konkursu.


