
 

 

 

 

 

Drodzy nauczyciele! 

   

Konkurs „Wcale nie jestem kujonem” został stworzony             

dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum. 

Chcemy zachęcić młodzież do pogłębienia wiedzy z przedmiotów 

matematyczno - przyrodniczych, a także dać szansę młodzieży                  

na sprawdzenie umiejętności i wiadomości już zdobytych.  

 Jest to druga edycja, zaproponowanego przez naszą szkołę, 

konkursu łączącego takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, 

geografia i biologia. Mamy nadzieję, że ten pomysł przyczyni się do 

narodzin innych konkursów z tej dziedziny. 

Przebieg konkursu oraz lista uczniów z najlepszymi osiągnięciami 

zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.zsraciaz.pl.            

Dla opiekunów przygotowaliśmy podziękowania  w postaci dyplomów. 

 Dokładniejsze informacje znajdują się w regulaminie. 

  

                                                         Serdecznie zapraszamy  

                                           do wzięcia udziału w naszym konkursie                     

                                                                         

                                                                  Organizatorzy  

 

 

Regulamin konkursu matematyczno – przyrodniczego  

„Wcale nie jestem kujonem” 
 

1. Organizator konkursu: nauczyciele ZS w Raciążu 

2. Uczestnicy: uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum 

3. Cel konkursu: kształtowanie umiejętności oraz rozwijanie talentów uczniów, propagowanie 

nauk przyrodniczych 

4. Termin konkursu: 4 marca 2019 r. 

5. Czas trwania konkursu: 60 minut 

6. Miejsce konkursu: macierzysta szkoła; 

 arkusze z zadaniami i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół przed konkursem,  

powinny być utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu; 

 Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej 

szkole, w szczególności jest zobowiązany do poinformowania uczestników o zasadach 

konkursu i zebraniu od uczestników lub ich prawnych opiekunów podpisanych 

oświadczeń o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych; 

7. Nadzór nad konkursem: liczba nauczycieli - opiekunów powinna zapewnić komfort              

w rozwiązywaniu zadań  

8. Struktura zadań: Test składa się z 30 zadań pogrupowanych w trzy dziesiątki: zadania 1-10 

są za trzy punkty, zadania 11-20 za cztery, zadania 21-30 pięć punktów. Każdy uczeń           

„na starcie” otrzymuje 30 punktów, zaś za każdą błędną odpowiedź będzie odjęte 25% liczby 

punktów przewidzianych za zadanie. Brak odpowiedzi nie powoduje odliczenia punktów. 

Maksymalnie można zdobyć 150 punktów, minimalnie 0. Zadania mogą wykraczać poza  

podstawę programową szkoły podstawowej i gimnazjum.  

W każdym zadaniu jest dokładnie jedna poprawna odpowiedź. 

9. Przebieg konkursu: 

 Każdy uczestnik konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym 

otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania samodzielnie i nie udostępnia 

rozwiązań innym. 

 Odpowiedzi uczniowie zaznaczają na karcie odpowiedzi. Niejednoznaczne wskazanie 

odpowiedzi będzie traktowane jako jej brak. 

 Uczniowie powinni mieć papier do notatek na brudno, przybory geometryczne, 

kalkulator. Nie można używać ołówków, pisaków, gumki, korektora, telefonów 

komórkowych i innych pomocy dydaktycznych. 

 Arkusze z zadaniami uczestnicy konkursu mogą zatrzymać. 

 Po zebraniu kart odpowiedzi należy sprawdzić, czy zostały one poprawnie zakodowane. 

Złe wpisanie imienia, nazwiska bądź nazwy szkoły spowoduje automatyczne 

zdyskwalifikowanie uczestnika. 

 Karty odpowiedzi wraz z wypełnionym protokołem, przewodniczący wkłada                  

do koperty, podpisuje ją (nazwa szkoły z dopiskiem konkurs) i dostarcza niezwłocznie   

do siedziby szkoły lub przesyła pocztą na poniższy adres: 

 

Zespół Szkół w Raciążu 

09-140 Raciąż 

ul. Kilińskiego 64 

 

10.     Zgłoszenie szkoły: chętnych można zgłaszać do 25 lutego drogą mailową:                 

          sekretariat-zs@wp.pl (w tytule maila wpisać nazwę konkursu, w treści imiona i nazwiska    

  uczestników, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko Szkolnego Koordynatora Konkursu)  

11.     Nagrody: przewidujemy atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz nagrody pocieszenia 

12.     Wyniki: podliczone wyniki będą przesłane do szkół do końca kwietnia 2019 roku 

mailto:sekretariat-zs@wp.pl


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zaproszenie  

na KONKURS MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY 

„WCALE NIE JESTEM KUJONEM”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Raciążu 
09-140 Raciąż 

ul. J. Kilińskiego 64 

tel/fax (0-23) 67 91 031  

 

 


