
I Powiatowy Turniej 
Matematyczno – Fizyczno - 

Chemiczny 

„jÉwt „ vâwÉãÇt v|xvéÊ 
dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaraczewie. 

 2. Celem konkursu jest:  

- rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań przedmiotami ścisłymi, 

 - wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki i chemii w życiu codziennym.  

- rozwijanie uzdolnień uczniów, 

 - przygotowanie do pracy samokształceniowej,  

- wdrażanie do logicznego myślenia,  

- przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych, 

 - umożliwienie uczestnikom sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki, 

chemii i fizyki.  

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Każda szkoła 

podstawowa z powiatu jarocińskiego może zgłosić drużynę dwuosobową ( zawodnicy z klasy 

7 i 8). Uczestników należy zgłosić do dnia 16 marca 2020r.  na dołączonej karcie 

zgłoszeniowej ( Załącznik nr 1).  

4. Kartę zgłoszeniową z nazwiskami uczniów należy przesłać do 16 marca 2020r. na adres: 

Szkoła Podstawowa w Jaraczewie, ul. Jarocińska 10, 63-233 Jarczewo lub mailowo na adres     

sylwia-banasiak-jar@o2.pl z dopiskiem: KONKURS „WODA – CUDOWNA CIECZ”  



5. Każda drużyna będzie miała swojego reprezentanta w jury ( opiekuna ). 

6. Konkurs odbędzie 24 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.  

7.  Konkurs będzie odbywał się w formie turnieju , składał się będzie z kilku etapów: 

- rozgrzewka, 

- rebusy, 

- krzyżówka, 

- doświadczenie, 

- test, 

- rozsypanka / wykreślanka. 

Ostatnim etap to podsumowanie, Jury ocenia pracę uczniów. Zwycięża drużyna, która 

zdobędzie najwięcej punktów. 

8.Wymagania. 

Konkurs obejmuje treści dydaktyczne i doświadczenia z materiału realizowanego w szkole 

podstawowej z zakresu przedmiotów: matematyki, fizyki i chemii. Wymagane są: logiczne 

myślenie, pomysłowość i dobre poczucie humoru. 

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły) na potrzeby Konkursu. 

10. W czasie trwania konkursu uczestnicy:  

✓ mogą korzystać z materiałów, które otrzymają od organizatorów i własnych przyborów do 

pisania oraz kalkulatora prostego,  

✓ nie mogą prowadzić głośnych rozmów,  

✓ nie mogą używać telefonów komórkowych,  

✓ nie mogą korzysta z własnych pomocy naukowych.  

 

 

Organizatorzy: 

Sylwia Dyderska 

Małgorzata Grześkowiak – Ratajczyk 

Agnieszka Płończak 

 



Załącznik Nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY 

 

Pełna nazwa szkoły zgłaszającej: 

 

 

 

 

 

Imiona i nazwiska uczestników ( drużyny ), klasa: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna drużyny, osoby przygotowującej uczniów do 

konkursu, telefon kontaktowy, adres email: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z: 

 Akceptacja warunków konkursu wyrażonych w regulaminie, 

 Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Jaraczewie dla 

celów postępowania konkursowego pod nazwą Turniej 

Matematyczno – Fizyczno  - Chemiczny. 

 

( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.              

Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) 

  


