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Regulamin konkursu

"Starcie Tytanów – czyli przedmioty ścisłe kontra uczniowie"

1. Cele konkursu:

• aktywizacja młodzieży gimnazjalnej do poszerzania wiedzy z przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych,

• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań problematyką dotyczącą zdrowia

• kształtowanie postawy badacza – naukowca

• integracja młodzieży z różnych szkół powiatu

• konfrontacja możliwości i osiąnięć uczniów z różnych szkół

• kształtowanie postawy świadomego wpływu na swój stan zdrowia

• pobudzanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego

• wskazanie na korelację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

• rozwijanie umiejętności praktycznego rozwiązywania zadań

2. Warunki konkursu:

Konkurs ma chartakter interdyscyplinarny z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, 

geografia. Do udziału w nim zapraszamy zainteresowaną młodzież ze szkół gimnazjalnych głównie 

powiatu wodzisławskiego.

Konkurs jest dwustopniowy

• etap I szkolny (przeprowadzany we własnym zakresie przez nauczycieli gimnazjów 

celem wyłonienia 3 kandydatów do etapu II – nauczyciel może pominąć ten etap i 

wskazać uczniów na podstawie wyników w nauce )

• etap II powiatowy (przeprowadzony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dnia 7 

marca 2014 o godz 9.00)

3. Zakres tematyczny:



Nie wykracza poza podstawę programową dla gimnazjum z przedmiotów: matematyka, fizyka, 

biologia, chemia, geografia.

4. Przebieg konkursu:

• W I etapie – szkolnym – mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród 

których nauczyciele gimnazjów wybiorą trzech reprezentantów do II etapu. 

Reprezentantów należy zgłosić do 28 lutego 2014 roku na adres: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 41 (tel./fax 455 22 

28 lub email: tischner.lowodz@gmail.com ).

• W II etapie – powiatowym – wybrani po I etapie uczniowie indywidualnie 

rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Czas trwania testu 

wynosi 45 minut.

• Laureatami konkursu zostaje trzech uczniów z najwyższą ilością punktów (w 

przypadku równej ilości punktów przewiduje się dogrywkę).

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu podczas 

podsumowania "Dnia Nauki" o godzinie 12.30.

• Za przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu odpowiedzialna jest komisja 

w składzie:

- przewodniczący: Dyrektor Szkoły

- nauczyciele: mgr Violetta Król, mgr Grażyna Tytko, mgr Katarzyna Szałek, mgr 

Tadeusz Winkler, mgr Paweł Sosnowski, mgr Danuta Woźnica oraz wybrani w dniu 

konkursu przedstawiciele nauczycieli gimnazjów.

5. Szczegółowe informacje : tawi@orange.pl lub 502 233 901 (po południu)
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