REGULAMIN
Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – VII edycja 2020/2021r.

1. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy .
2. Konkurs dotyczy zagadnień z 5 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych : matematyki,
fizyki, chemii, geografii i biologii . Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje materiał
podstawy programowej dla szkoły podstawowej oraz wiedzę ogólną z wyżej wymienionych
przedmiotów. Ekspertami są nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy układają
zadania konkursowe , oceniają je oraz stanowią Jury Konkursu.
3. Cele Konkursu :
a. Edukacyjne : Stworzenie uczniom zainteresowanym wiedzą z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych możliwości sprawdzenia i poszerzenia swoich
kompetencji
b. Wychowawcze : Kształtowanie dyscypliny pracy , aktywności uczniów ,
przygotowanie do testu kończącego naukę w szkole podstawowej
4. Regulamin Konkursu :
a. Konkurs składa się z trzech etapów.
b. Pierwszy w formie testu ( 45 min.)
jest
przeprowadzany w macierzystych
szkołach(organizator dostarcza testy do szkół) – 22 marca 2021r.
c. Następnie testy powracają do organizatora i są sprawdzane.
d. Wyłoniona dziesiątka uczestników z najlepszymi wynikami bierze udział w finale
Konkursu, który jest przeprowadzany w I Liceum Ogólnokształcącym, uzyskując na tym
etapie tytuł Finalisty .
e. Finał składa się z dwóch części : część testowa – test wstępny (45 min) – II etap Konkursu
oraz quiz- III etap Konkursu . W quizie bierze udział 3 uczniów z najlepszymi wynikami
testu wstępnego. W części quizowej uczeń odpowiada w formie pisemnej na 10 pytań ,
które będą widoczne na ekranie dla wszystkich uczestników Konkursu oraz ich
opiekunów i Jury.
f. Tytuł laureata Konkursu otrzymują uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami z
wszystkich trzech etapów Konkursu. Pozostali uczestnicy ścisłej finałowej dziesiątki
otrzymują tytuł finalisty Konkursu.
g. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej .
h. Terminarz zawodów konkursowych :
- etap szkolny- I etap Konkursu ( przeprowadzany w szkołach macierzystych uczestników)
– 22 marca 2021
- ogłoszenie wyników etapu szkolnego – 31 marca 2021
- etap międzyszkolny- finałowy( II i III etap Konkursu), przeprowadzany w I LO w
Świdnicy– 9 kwietnia 2021r.
5. Nagrody rzeczowe funduje Rada Rodziców przy I LO w Świdnicy.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny
7. Regulamin zawodów będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, szkolnym Facebooku
oraz wysyłany wraz z zaproszeniem do udziału do poszczególnych szkół.
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