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Regulamin międzyszkolnego konkursu  

matematyczno – przyrodniczego  

szkół podstawowych dzielnicy Podgórze 

 

„Mądra głowa – sprawne ręce” 
 

§ 1 Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, 

ul. Grochowa 23, 30 – 731 Kraków zwany dalej „Organizatorem”. 

   

§ 2 Uczestnicy 

 

Konkurs jest adresowany dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych Dzielnicy XIII 

w Krakowie.   

 

§ 3 Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów. 

2. Doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy matematyczno – przyrodniczej. 

3. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. 

4. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i promowanie ich osiągnięć. 

5. Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami. 

 

§ 4 Przedmiot konkursu 

 

Konkurs składa się z czterech zadań.  

 

1. Zadanie 1. Przygotowanie lapbooka – praca zespołowa. 

2. Zadanie 2. Test matematyczny.  

3. Zadanie 3. Geograficzne rekordy Polski. 

4. Zadanie 4. Potyczki przyrodnicze. 

 

§ 5 Zasady udziału w konkursie 

 

1. Udział w konkursie „Mądra głowa, sprawne ręce” jest bezpłatny i dobrowolny.  

2. Z jednej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie dwie drużyny (zespoły) trzyosobowe. 

3. Każde zadanie konkursowe będzie oceniane przez Jury w skali od 0 – 10 pkt. 

4. Opis zadań. 

 

Zadanie 1. Przygotowanie lapbooka nt: „Z dużej chmury - woda najcenniejszy skarb” – 

praca zespołowa. 

 Etap I (do wykonania przed konkursem) 

Lapbooka zespół wykonuje we własnym zakresie i w dniu 13 XII 2018 r. przywozi 

go  na konkurs „Mądra głowa, sprawne ręce” do Szkoły Podstawowej nr 8.  

Prosimy nie podpisywać prac. 

 Etap II (w dniu konkursu) 

Zadaniem poszczególnych grup będzie ocena prac prezentowanych przez 

współzawodniczące zespoły.   
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Ocenie podlegać będą: 

 powiązanie treści przyrodniczych z formą lapbooka, 

 poprawność merytoryczna zawartych treści, 

 oryginalność rozwiązań plastycznych, 

 pomysłowość w konstrukcji lapbooka, 

 estetyka wykonanej pracy. 

 

Zadanie 2. Test matematyczny. 

 Zadania testowe jednokrotnego wyboru i zadania otwarte. 

 Zadania będą wyświetlane pojedynczo, nie ma możliwości powrotu 

do wcześniejszego zadania. 

 Zadania wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej 

przedmiotu matematyka klasy IV-VI. 

 

Zadanie 3. Geograficzne rekordy Polski. 

 Zadaniem drużyny będzie wykazanie się znajomością mapy fizycznej Polski. 

Uczniowie  rozwiążą krzyżówkę, której hasłami są nazwy geograficznych rekordów 

Polski (np.: największa rzeka, jaskinia, wodospad) oraz zaznaczą odgadnięte 

obiekty na mapie konturowej kraju.  

 

Zadanie 4. Potyczki przyrodnicze. 

 a) Krzyżówka przyrodnicza z hasłem (z zakresu klas IV - VI). 

 b) Rozsypanka wyrazowa - rozsypane wyrazy należy ułożyć w odpowiedniej 

kolejności i pełne zdanie nakleić na arkusz. 

 c) Gra pt: "Ukryte nazwy" - w zdaniach należy odszukać nazwę drzewa, ptaka, 

ssaka, itp. Nie wolno przestawiać kolejności liter. 

  

5. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.  

6. W przypadku remisu decyzja należeć będzie do Jury w składzie powołanym przez 

Organizatora. 

7. Jury przyzna najlepszym drużynom nagrody i wyróżnienia. 

8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 

9. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

§ 6 Terminarz 

 

1. Udział w konkursie należy potwierdzić do 10 XII.2018 r., u nauczyciela chemii: Halina 

Seweryn; halinaseweryn@poczta.onet.pl, do tego dnia należy również przesłać składy 

drużyn (imiona i nazwiska uczniów). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 XII 2018 r. w siedzibie Organizatora. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia ok. godz. 12.15 w budynku szkoły 

przy ul. Grochowej 23. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. - załącznik nr 1 (wzór zgody) 
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2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

dostarczonych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 

kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu.  

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 

§ 8 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 

kontaktować się z nauczycielem: 

Halina Seweryn, halinaseweryn@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… 

ucznia klasy ……………… w międzyszkolnym konkursie „Mądra głowa, 

sprawne ręce”, który odbędzie się 13 XII 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 

w Krakowie. 

 

Data ……………………………..   Podpis Rodzica …………………………….. 


