
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy

 Omnibus 2018

1.  Konkurs wiedzy OMNIBUS 2018 to konkurs wewnątrzszkolny, przygotowany dla klas 5-7, który ma na celu 
zachęcenie uczniów do utrwalenia, a także do pogłębienia swojej wiedzy. Pytania oparte są o materiał 
nauczania przewidziany dla klas 5-7, a także o wiedzę ogólną. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców, 
fundatorem nagród jest Sponsor pozyskany przez RR (nagrody NIE będą finansowane ze środków Rady 
Rodziców :), koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Pieńkowska.
(Uwaga! Jeśli uczniowie klasy czwartej czują się na siłach i chcieliby się zmierzyć z pytaniami, to ich również
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie)

2.  Uczniowie zgłaszają się do udziału w konkursie dobrowolnie (arkusze z pytaniami mogą pobrać w 
sekretariacie lub wydrukować ze strony szkoły).

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

ETAP I 

Uczniowie pobierają zestaw pytań konkursowych w sekretariacie od 28 marca 2018 r. od g. 11.00 (lub 
samodzielnie drukują ze strony internetowej szkoły).  Zestaw składa się ze 104 pytań :) , a za ich poprawne 
rozwiązanie uczeń może otrzymać maksymalnie 206 punktów.  Rozwiązany test należy oddać w dniach 17-
18 kwietnia 2018 r. do sekretariatu.  Prace zostaną sprawdzone. Uczniowie, którzy otrzymają co najmniej 
75% możliwych do zdobycia punktów (powyżej 154,5 p.) przechodzą do drugiego etapu.  Lista osób 
zakwalifikowanych do etapu drugiego zostanie wywieszona na terenie szkoły do dnia 27 kwietnia 2018 r.  
Prace uczniów, którzy otrzymali mniej niż 75 %, zostaną im zwrócone.

ETAP II

Odbędzie się między na początku czerwca 2018 r. (dokładna data zostanie podana kilka dni wcześniej – będzie 
wywieszona w kilku miejscach w szkole, a także na stronie internetowej naszej szkoły).

Uczniowie, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów w pierwszym etapie, dostaną do rozwiązania takie same 
zadania lub lekko zmienione (np. w zadaniach matematycznych zmienią się dane, ale treść zadania pozostanie 
identyczna, z języka polskiego zostaną np. zmienione wyrazy do uzupełnienia).  Na pewno poziom nie będzie 
trudniejszy, istotą drugiego etapu jest sprawdzenie, na ile uczeń samodzielnie i ze zrozumieniem wykonał zadania z 
pierwszego etapu.

Uczniowie test drugiego etapu piszą w szkole w obecności przedstawiciela Rady Rodziców.  Uczniowie otrzymają do 
rozwiązania 20 zadań o różnym stopniu trudności (po 5 zadań za 4, 3, 2 i 1 punkt).  Maksymalnie uczeń może uzyskać
w tym etapie 50 punktów. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, zdobywa tytuł Omnibusa i nagrody.  Jeśli 
będzie więcej niż jeden zwycięzca z tą samą liczbą punktów, wtedy o zwycięstwie zadecyduje wyższy wynik z 
pierwszego etapu.  Jeśli jednak i to nie pozwoli jednoznacznie wyłonić zwycięzcy, wtedy nastąpi dogrywka – 
uczniowie otrzymają identyczne zestawy pytań i osoba, która udzieli mniej prawidłowych odpowiedzi, będzie musiała
zadowolić się drugim miejscem.

Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca 2018 r.

NAGRODY:

I miejsce  - tytuł  Omnibusa 2018  i nagrody - bony towarowe do Empiku o wartości 250 zł + upominki 
rzeczowe (wartość nagrody 350 zł)

II miejsce – bony towarowe do Empiku o wartości 100 zł + upominki (wartość nagrody 200 zł)

III miejsce – bon towarowy do Empiku o wartości 50 zł + upominki (wartość nagrody 150 zł)

dla pozostałych uczestników II etapu – nagrody – niespodzianki :)


