
KOKURS WIEDZOWY „WIEM WSZYSTKO”

REGULAMIN KONKURSU

Ogólnoszkolny konkurs przeznaczony jest dla klas IV – VI.

I. Cele.
•  utrwalenie oraz pogłębienie wiadomości zdobytych na lekcjach.
•  rozwijanie wśród uczniów współpracy w grupie.
•   kształtowanie nawyków zdrowej rywalizacji.

II.  Termin.
•  I etap konkursu odbędzie się w dniach 15 stycznia 2007 r.
•  II etap odbędzie się 25 stycznia 2007 r. Będzie trwał 1 godzinę.

III. Przebieg konkursu.

•  Konkurs składa się z dwóch etapów.

•  I etap konkursu zostanie przeprowadzony w klasach. Uczniowie będą odpowiadać na
pytania dotyczące różnych dziedzin życia. Za każdą poprawną odpowiedź będzie
można uzyskać jeden punkt. Z każdej klasy zostanie wyłonionych trzech uczniów,
którzy uzyskają największą ilość punktów. Wezmą oni udział w II etapie konkursu.

•  II etap konkursu zostanie przeprowadzony na forum szkoły. Uczniowie wyłonieni w I
etapie utworzą sześć trzyosobowych drużyn. Każdą drużynę będzie reprezentował
uczeń z klasy IV, V oraz VI. Członkowie poszczególnych drużyn zostaną wybrani na
drodze losowania w świetlicy szkolnej. Każdej drużynie zostanie przydzielony
określony kolor. Pytania będą dotyczyły takich kategorii jak: historia, język polski,
matematyka, powiedzenia i przysłowia, przyroda oraz „kogel- mogel”. Pytania będą
miały różny stopień trudności. Drużyny będą wybierać pytania za jeden, dwa lub trzy
punkty. W zależności od stopnia trudności pytania drużyny będą miały od jednej do
trzech minut czasu na odpowiedź. Gdy drużyna nie udzieli odpowiedzi lub udzieli jej
błędnej, drużyna, która pierwsza się zgłosi, może przejąć pytanie. W razie poprawnej
odpowiedzi zyskuje określoną ilość punktów, natomiast w razie błędnej - traci punkty.
Przewidziane są również pytania wspólne dla wszystkich drużyn.

•  Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.

IV. Obowiązki organizatora.
•  Przygotowanie pytań konkursowych oraz przeprowadzenie II etapu konkursu.
•  Powołanie komisji konkursowej.

V. Tryb odwoławczy.

•  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo odwołania się od werdyktu jury do
dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od zakończenia konkursu. Decyzja dyrektora
szkoły jest ostateczna.


