
Regulamin Wieloprzedmiotowego Gminnego Konkursu
dla klas I-III „Sztubaczek”

rok szkolny 2002/2003

Cele konkursu:
Sprawdzenie umiejętności

� Logicznego myślenia
� Czytania ze zrozumieniem
� Dokonywania podstawowych obliczeń liczbowych
� Wykorzystania wiedzy w praktyce
� Rozwiązywania krzyżówek, rebusów

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu:
� Czytania ze zrozumieniem
� Układania odpowiedzi na pytania
� Rozwiązywania zadań obliczeniowych w zakresie 100
� Wiadomości praktycznych
� Znajomości rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, krzewów, liści, zwierząt,

roślin
� Podstawowe wiadomości z gramatyki
� Stosowanie różnych technik plastycznych przy wykonywaniu pracy
� Ogólnych wiadomości o kraju
� Możliwości wykorzystania przyborów nietypowych do zabaw i gier

Przeprowadzenie konkursu powinno sprzyjać:
•  rozbudzaniu u uczniów zainteresowań
•  zachęceniu do nauki poprzez zabawę
•  uwrażliwieniu dzieci na postawy proekologiczne
•  zachęceniu uczniów do poznawania zasady zdrowej rywalizacji oraz

współpracy przy wykonywaniu zadań

1. Drużynę stanowi zespól 3 osobowy /1 dziecko z kl. 1, 2, 3/ oraz 1 dziecko do
konkursu plastycznego

2. Jury stanowią: kierownik Referatu Oświaty, przedstawiciel TPD, przedstawiciel PPP
3. W skład jury nie wchodzą opiekunowie drużyn
4. Zadania – pytania wybierają organizatorzy spośród propozycji nadesłanych ze szkół

po 10 pytań
5. Wygrywa ta drużyna, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z wszystkich

dziedzin
6. Zadania – pytania będą punktowane po 3, 2, 1, 0 pkt.
7. Drużyny obowiązuje strój sportowy

 PRZEGIEG TURNIEJU

I Powitanie gości, przedstawienie jury.
II Przypomnienie regulaminu



III Rozpoczęcie pracy plastycznej: tematyka – wiosna; technika – dowolna; czas
wykonywania pracy – czas trwania konkursu.
IV Zadania dla drużyn.
1.Pokaz mody.
Podczas niego należy zapisać prawidłowo nazwy postaci, które występują (kucharz –2pkt,
lekarz –1pkt, strażak –1pkt, pszczoła –2pkt, królewna –1pkt, królik –1pkt, górnik –1pkt).
Ocenie podlega poprawność ortograficzna zapisanych wyrazów.
2.Tor przeszkód.
Konkurencja sprawnościowa, jedna osoba jedzie na hulajnodze po wyznaczonym torze, w
czasie jazdy losuje z koszyka „jajko” z zagadką i przekazuje je drugiej osobie z drużyny. Ta
czyta zagadkę i jej rozwiązanie podaje trzej osobie z drużyny, która prawidłowe rozwiązanie
zapisuje na kartce. Ocenie podlega: czas przejazdu 0-5pkt, poprawne odgadnięcie zagadki –
1pkt, poprawność ortograficzna zapisanego rozwiązania –1pkt.
3.Test powiedzeń i przysłów.
Drużyna otrzymuje kartę pracy, na której napisane są powiedzenia i przysłowia. Każde z nich
ma trzy możliwości, zadaniem dzieci jest podkreślić właściwe powiedzenie lub przysłowie –
za poprawne wskazanie 1pkt.

a)Zdrowy jak koń.
Zdrowy jak rydz.
Zdrowy jak słoń.

b)Uparty jak osioł.
Uparty jak cielę.
Uparty jak wół.

c)Czarny jak smoła.
Czarny jak węgiel.
Czarny jak ziemia.

d)Chytry jak pies.
Chytry jak chomik.

Chytry jak lis.

e)Słodki jak miód.
Słodki jak czekolada.
Słodki jak cukierek.

f)Lekki jak kwiat.
Lekki jak piórko.
Lekki jak wiatr.

g)Kwaśny jak śmietana.
Kwaśny jak kapusta.
Kwaśny jak cytryna.

h)Czysty jak biel.
Czysty jak woda.
Czysty jak łza.

i)Cicho jak makiem zasiał.
Cicho jak w górach.
Cicho jak w lesie.

j)Głęboki jak dół.
Głęboki jak studnia.
Głęboki jak ocean.

4.Celowanie.
Zadaniem drużyny jest rzucić celnie woreczkiem do szuflady, celny rzut uprawnia do
losowania zadania matematycznego, które należy rozwiązać na karcie pracy. Każda drużyna
ma dwie szanse. Ocena: celny rzut – 1pkt, prawidłowe rozwiązanie zadania – 1pkt
Zadania do rozwiązania:
a)Zmierz i zapisz szerokość i długość stolika, przy którym siedzisz na konkursie
b)Zmierz i zapisz wysokość stolika, przy którym siedzisz
c)Zapisz, 14 dni ile to tygodni?
d)Zmierz i zapisz szerokość drążka drabinki gimnastycznej
e)Przelicz i zapisz ile pieniędzy jest w kopercie
f)1kg 25 dag ile to dekagramów?
g)Zmierz i zapisz długość i szerokość kartki
h)176dag, ile to kilogramów i dekagramów?



i)5zł 23gr, ile to groszy?
j)107cm, ile to metrów i centymetrów?
k)3h 33 min, ile to minut?
l)Dwa tygodnie, ile to dni?
ł)2m 5 cm, ile to centymetrów?
m)72min, ile to godzin i minut?
n)175gr, ile to złoty i groszy?
5.Skrzynia skarbów.
Jedna osoba z drużyny losuje ze skrzyni skarbów worek z trzema przedmiotami, zadaniem
drużyny jest zapisanie nazw rzeczy w worku. Ocena: prawność ortograficzna zapisanych
nazw, razem – 3pkt.

I Róża Samochód Długopis
II Samochód Ołówek Cebula
III Piórnik Marchewka Samochód
IV Marchewka Samochód Ogórek
V Samochód Długopis Żaba
VI Pietruszka Samochód Piórnik
VII Ołówek Marchewka Samochód
VII Samochód Ołówek Żaba

6.Zbijanie kręgli.
Jedno dziecko z drużyny zbija kręgle, ilość zbitych kręgli decyduje o ilości punktów, które
otrzyma drużyna za prawidłową odpowiedź na wylosowanego pytania dotyczącego wiedzy o
Polsce. Każda drużyna ma dwa rzuty. Można otrzymać 1,2,3pkt. Pytania do losowania:
a)Wymień 2 zabytki Warszawy
b)Jaka legenda jest związana z Krakowem?
c)Stolicą Dolnego Śląska jest...
d)Wymień 2 zabytki Krakowa.
e)Nasze morze to...
f)Jak nazywa się nasz kraj?
g)Podaj stolice, dawne i obecną, naszego kraju?
h)Jak wygląda flaga naszej Ojczyzny?
i)Podkreśl herb Warszawy

j)Godłem naszej Ojczyzny jest...
k)Spośród konturów państw zaznacz kontur Polski

  
l)Stolicą naszego kraju jest......
ł)Trzy rzeki Polski to...
m)Najwyższe góry Polski to....
n)Zaznacz i podpisz na mapie 3 najważniejsze miasta



o)Rozwiąż plątaninkę, a dowiesz się, jaki jest tytuł naszego hymnu

7.Przeliczanie fasoli.
Drużyna otrzymuje woreczek z fasolą, należy policzyć ile ziarenek fasoli jest w woreczku i
zapisać liczbę,. Ważna jest dokładność i czas.
Ocena: dokładne przeliczenie –3pkt, błąd 1-5sztuk –2pkt, błąd 6-10 sztuk –1 pkt.
8.Jaka to potrawa, drzewo, warzywo, rzeka?
Drużyna otrzymuje kartę pracy ze zdaniami, w których ukryte są nazwy drzew, warzyw,
potraw i rzek. Należy podkreślić w każdym zdaniu szukaną nazwę. Każda poprawnie
wskazana nazwa – 0,5pkt.
Zdania z ukrytymi nazwami:
a)Jakie to drzewo?
DZISIAJ BĘDZIE SMACZY SOSO NA OBIAD.
NIE WIERZ BARDZO W TO WSZYSTKO.
PO WAKACJACH ZACZYNA SIĘ NOWY ROK.
b,)Jakie to warzywo?
ELE NAPISAŁA TAJEMNICZY LIST.
ŁADNY BYŁ DZIŚ PORANEK.
CZEKA NAS BURA, KIEDY WRÓCIMY PÓŹNO DO DOMU.
c,)Jaka to rzeka?
DZIŚ OD RANA PADAŁ DESZCZ.
NA NIEBIE ZAWISŁA CZARNA CHMURA.
d,)Jaka to potrawa?
Z DALA WIDAĆ: BAR „SZCZUPAK”.
TEN PLAC KIEDYŚ NOSIŁ INNĄ NAZWĘ.
WCZORAJ DOPIERO GIPS ZDJĘTO JACKOWI Z NOGI.
9.Kim jestem?
Jedna osoba z drużyny losuje kartkę z nazwą zwierzęcia, jaj zadaniem jest naśladować
ruchem i głosem zwierzę. Pozostałe osoby muszą odgadnąć nazwę zwierzęcia. Będą to
zwierzęta hodowlane(kura, kaczka, gęś, świnia, indyk, koń, krowa, kogut). Ocena –1pkt.
10.Rozwiązywanie rebusów.



Drużyny mają za zadanie rozwiązać 14 rebusów w czasie 5 min. Każdy poprawnie
rozwiązany rebus – 0,5pkt.
Wykorzystano przyrodnicze rebusy dla klas I-III.
11.Połacz tytuł książki z postacią.
Każde poprawne połączenie – 1pkt.

•  SKARŻYPYTA * „O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ” –
                                                          R. PISARSKI

•  SŁOŃ TRĄBALSKI          * „BAJKI” – CH. PERRAULT

•  CALINECZKA * „BRZECHWA DZIECIOM” – JAN  BRZECHWA                                                       

•  KOPCIUSZEK * „BAŚNIE” – H. CH. ANDERSEN

•  BOCIAN KAJTEK  * „WIERSZE DLA DZIECI” – J. TUWIM

•  PIES LAMPO * „KAJTKOWE PRZYGODY” – M. KOWNACKA
12.Matematyczno-przyrodnicze puzzle.
Na puzzlach są koperty z zadaniami matematycznymi dla każdego ucznia z drużyny. Zadania
matematyczne dotyczą: 1 dla kl. I- dodawanie w zakresie 20; 2 dla kl. II -odejmowanie w
zakresie 100; 3 dla kl. III – mnożenie i dodawanie w zakresie 100 (np. 6 x 7 + 27). Dzieci
decydują, kto rozwiązuje pierwszy, jeżeli zadanie uczeń wyznaczony rozwiąże poprawnie,
odkrywany jest puzzl. Zadaniem drużyny jest odgadnięcie nazwy rodziny zwierząt na
ilustracji. Ocena: rozwiązanie po odsłonięciu 1 puzzla, – 3pkt, po odsłonięciu 2 puzzli –2pkt,
po odsłonięciu 3 puzzli –1pkt.
13.Znajdź i zapisz nazwy ukrytych rzeczy.
Na obrazku jest 9 różnych przedmiotów, w ich nazwie występuje „rz”. Każda nazwa zapisana
poprawnie ortograficznie –0,5pkt

Nazwy do odgadnięcia: grzebień, rzodkiewka, orzeł, nietoperz, talerz, twarz, porzeczka,
krzew/drzewo, korzeń.
14.Celowanie do bramki różnymi piłkami.
Każda drużyna ma prawo do 4 strzałów, za każdy celny strzał – 1pkt. Strzelają wszyscy
zawodnicy po 1 razie, a jeden wyznaczony zawodnik strzela drugi raz.
15.Podkreślanka.
Wśród wymienionych nazw podkreśl nazwy zwierząt i roślin chronionych.

ZWIERZĘTA ROŚLINY



Lis Poziomka
Bóbr Malina
Sarna Szarotka

Wiewiórka Mikołajek nadmorski
Kozica Modrzew
Orzeł Kosodrzewina

16.Balony: prawda – fałsz.
Wyznaczony zawodnik wybiera balon, przebija go i wyciąga z niego kartkę ze zdaniem, które
odczytuje i wspólnie z kolegami po naradzie odpowiada, czy to jest prawda, czy fałsz.
Zdania do losowania:
a) Rolnicy nie powinni wypasać bydła w pobliżu dróg i fabryk, gdyż krowy zjadają skażoną
trawę produkują skażone mleko.
b)Ozon jest to warstwa gazu chroniąca Ziemię przed nadmiernym promieniowanie.
c)Rolnicy mogą do woli stosować środki chemiczne, gdyż skutecznie chronią rośliny uprawne
przed szkodnikami, a tym samym podnoszą plony.
 d)Powietrze zanieczyszczają: samochody, fabryki, kosmetyki..
 e)W lasach leśnicy opiekują się zwierzętami i roślinkami.
f)Filtry zakładane na fabryczne kominy przepuszczają trujące pyły i gazy do atmosfery.
g)Wycinanie lasów powoduje zmiany klimatyczne, zmniejszanie się liczby roślin i zwierząt,
możliwość występowania powodzi.
h)Zanieczyszczona woda uodparnia ludzi na choroby i zwiększa ilość ryb w zbiornikach
wodnych.
i)Jestem przyjacielem środowiska, ponieważ kupuję napoje w szklanych butelkach.
 j)Przyjacielem środowiska jest ten, kto wyrzuca śmieci w krzaki, żeby nie było ich widać.
k)W czasie suszy można wchodzić do lasu i rozpalać ogniska.
l)W rezerwatach przyroda  zachowana jest w niezmienionej postaci. Nie wolno tam
pielęgnować roślin i zwierząt.
17.Pytania ostatniej szansy.
Każda drużyna ma prawo zdobyć punkty poprzez celne 3 rzuty do kosz, każdy rzut uprawnia
do rozwiązania zagadki.
 -Spotkasz w parku ten dywan, który ziemię okrywa. Jest w zielonym kolorze, nikt go deptać
nie może – trawnik
-Bywa sosnowy, brzozowy bywa, jest stary albo młody. A na wakacjach chętnie w nim
zrywasz poziomki i jagody – las.
-Są w nim grządki i rabatki posiejemy na nich kwiatki, to znów marchew, groch, cebulę, a
wśród drzewek staną ule – ogród.
-Ogród, w którym mieszkają zwierzęta z różnych krajów – ZOO.
-Mleczka nie piją, myszek nie jedzą, te bure kotki ... na drzewie siedzą – bazie.
-Kolorami tęczy oczy przyciągamy, zapachem wspaniałym wszystkich zachwycamy, gdy w
domu na stole w wazonie stoimy, nawet smutne wnętrze swym pięknem zdobimy – kwiaty.
-Wiosną na drzewie rozwija się z pąka. Jesienią, po świecie się błąka – liść.
-Przez śnieg się odważnie przebijam. Mróz mnie nawet nie powstrzyma. Mam listki jak
wiosna, a kwiatki białe jak śnieg – przebiśnieg.
-W liściach płatki się skryły fioletowe, wesołe. To ten najmilszy z miłych jest ... – fiołek.
-W jej nazwie „sto”. I to właśnie pozwoli ci, że ładnie nazwę kwiatu odgadniesz – stokrotka.



-Liliowy górski kieliszek nie mrozu, nie śniegu się lęka, lecz zniszczyć może go tylko
bezmyślna człowieka ręka – krokus.
-Ciągle jeszcze jest chłodno, a najgorsze są noce i ranki, więc czyż można się dziwić, że
ubrały futra ..- sasanki.
-Przybył z ciepłych krajów w czerwonych bucikach, gdy go ujrzy żabka, do wody umyka –
bocian.
-Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale. Chce zielony przysmak w mokrej trawie
znaleźć. Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa. Co to jest za pan i jak się nazywa? –
bocian.
-Przyleciał szary ptaszek – nad polem zaśpiewał jak dzwonek. Znają go dobrze dzieci – to jest
...- skowronek.
-Na skrzydłach wąskich zza mórz powróciła, uwija się już. O wiośnie głosi nam wieść. Lepi
gniazdko, woła: „cześć!, cześć!” – jaskółka.
Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka wcale nie pamięta – gniazdo.
-W białym stroju na mokradłach spaceruje już od rana. Uciekają przed nim żaby, boją się
pana... – bociana.
-Zwinna czarno-biała, śmigła jest jak strzała. Wdzięcznie ćwierka głosem cienkim, gniazdka
lepi nad okienkiem – jaskółka.
-Wiszą na drzewie wiosną i latem, ale jesienią latają z wiatrem – liście.
-Tyle drzew, ptaków śpiew. Gdy masz czas, odwiedź ...- las.
-Nad modrą strużką, nad stawem szerokim, z niebieskich płatków patrzy żółtym okiem.
Chociaż maleńka i ubrana skromnie, prosi cichutko, nie zapomnij o mnie – niezapominajka.
-Na zielonej łące rośnie ich tysiące. W swej nazwie „sto” mają, jak się nazywają? – stokrotki.
-Kolorowa wstęga na niebie się mieni, utkana jest z deszczu i słońca promieni – tęcza.
-W marcu się zaczyna gdy kończy się zima. Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem, z pękiem
kwiatów, z ptaków śpiewem – wiosna.
-Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. Kroczy w kwiatów pąkach i w promieniach słonka
– wiosna.
V Przedstawienie pracy plastycznej przez autorów, ocena jury.
VI Podliczenie punktów, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród dla
uczestników oraz podziękowań dla jury i opiekunów drużyn.

Przygotowały:
mgr Barbara Szkudlarek

mgr Iwona Idzikowska
mgr Tamara Kobusiewicz

nauczycielki kształcenia zintegrowanego
w Szkole Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza
w Siedlcach


