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REGULAMIN MINIKONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY „ Ułan roku 2014” 
 
 
 

1. Udział biorą uczniowie klas trzecich naszej szkoły.  

2. Składa się z trzech etapów i rozgrywany jest w ciągu dwóch dni: 
- dzień pierwszy – eliminacje (test pisemny); 31marca 2014r.( godzina  11.45 – 12.30, zbiórka 
przed salą 1) 
- dzień drugi – szeroki i ścisły finał (odpowiedzi ustne na wylosowane   pytania), 11kwietnia 2014 
r.( godzina 12.50, zbiórka przed salą 202)). 

3. Każdy uczestnik konkursu odpowiada w danym etapie na te same pytania.  

4. W każdym etapie przewidziana jest określona liczba pytań.  

5. Punktacja z poszczególnych etapów sumuje się: 
- do etapu drugiego kwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą   punktów uzyskanych w 
eliminacjach; 
- do etapu trzeciego – z najwyższą liczbą punktów uzyskanych  
  w pierwszym i drugim etapie (łącznie). 

6. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń/nica, który/a uzyska najwyższą liczbę punktów w całym 
konkursie. 

7. O liczbie osób dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu decyduje komisja konkursowa. 

8. Liczba punktów uzyskanych przez uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego, a 
następnie trzeciego etapu konkursu, pozostaje „nieznana” i objęta jest tajemnicą komisji 
konkursowej. 

9. Po rozegraniu etapu trzeciego następuje sumowanie wyników.  
W przypadku uzyskania przez kilku uczestników tej samej liczby punktów następuje dogrywka.  
O sposobie jej przeprowadzenia decyduje komisja. 

10. Punktacja: za każdą prawidłową odpowiedź – 1 punkt. Przy pytaniu wieloczłonowym  – 1 punkt 
za prawidłową odpowiedź na każdy człon.  

11. W przypadkach wątpliwych komisja zastrzega sobie prawo do głębszej analizy i interpretacji 
regulaminu. 

12.  W skład komisji konkursowej nie może wchodzić osoba spokrewniona lub spowinowacona z 
uczestnikiem konkursu. 

13.  Komisję konkursową stanowić będą: 
 a) dzień pierwszy (eliminacje) 
 - przewodniczący –  nauczyciel historii 
 - członkowie: przedstawiciel Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, 

 b) dzień drugi (szeroki i ścisły finał) 
- przewodniczący: Prezes Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół  
  15. Pułku Ułanów Poznańskich, 
- członkowie: dyrektor szkoły,  przedstawiciel Rady Rodziców, zaproszeni goście. 

14. Podpowiadanie lub korzystanie z jakiejkolwiek pomocy podczas trwania konkursu jest zabronione 
i grozi dyskwalifikacją.  

15. Czas trwania konkursu: 
- dzień pierwszy – 45 minut (1 godz. lekcyjna) 
- dzień drugi – ok. 3 godzin zegarowych. 

16. Tekst konkursowy otrzyma każdy kandydat na uczestnika konkursu od swojego wychowawcy. 
Pytania dotyczyć będą wyłącznie tego tekstu. 

17. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje drobny upominek.  
Dla zwycięzców przewidziane ciekawe nagrody. 
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18. Scenariusz i regulamin konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 
(www.sp77poznan.pl) i otrzymają je wychowawcy klas trzecich. Wyniki konkursu zostaną podane 
w wersji papierowej (na tablicach ogłoszeń w szkole) i elektronicznej. 

 
 

organizatorzy konkursu: 
Violetta Grześkowiak, 

 Katarzyna Mielnik 
 
 
 


