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PCEiK.MDK.414.  2016.2017 

Oleśnica, 30.09.2016 r. 

 

REGULAMIN 

II Powiatowego Konkursu 

dla uczniów szkół gimnazjalnych 

Rusz głową i …nogą” 
 

6 października 2016 r. 

 
Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z nauczycielami II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy w osobach: 

- Karolina Gomulska – nauczycielka II LO w Oleśnicy 

- Leszek Biegasik –  autor zadań - nauczyciel II LO w Oleśnicy 

- Urszula Dibelka – nauczycielka II LO w Oleśnicy 

- Wanda Chirowska – nauczycielka II LO w Oleśnicy 

 

I. Cele konkursu: 

 Połączenie sportu i rekreacji z nauką; 

 Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

 Pogłębienie znajomości topografii; 

 Promowanie zdrowej rywalizacji międzyszkolnej; 

 Integracja międzyszkolna; 

 

II. Uczestnicy: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu oleśnickiego. 

 

III. Przebieg konkursu: 
1. Szkoły we własnym zakresie typują uczniów do udziału w konkursie powiatowym. 

2. Szkoła może zgłosić maksymalne dwie drużyny w skład której wchodzi trzech uczniów. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dn. 30.09.2016 r. Zgłoszenia przyjmowane są 

wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej, którą należy przesłać na adres pceik@pceik.pl   

4. Na zawody należy stawić się z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim  

do warunków atmosferycznych 

5. Konkurs rozpocznie się  

IV. Termin zawodów: 

06.10.2016 r. o godz. 10.00 - aula Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Zawody 

rozpoczynają się krótką ok. 10-minutową prezentacją w sali organizatora na temat matematyczny 

nie związany z tematyką szkolną. Na prezentacji obecni są wszyscy członkowie zespołu, którzy 

otrzymują wówczas i wypełniają kartę startową. 
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V. Miejsce zawodów, trasa i zadania do wykonania: 
Teren zawodów obejmuje: 

 II LO,  

 Oleśnickie Stawy 

 Tereny tzw. „Wodociągów”; 

 Każda drużyna ma przydzieloną minutę startową. Na starcie drużyna otrzymuje mapę  

z naniesionymi punktami kontrolnymi. Drużyna musi być obowiązkowo wyposażona  

w długopis. Dozwolone jest również używanie kalkulatora prostego (z wyjątkiem 

kalkulatora w telefonie komórkowym). 

 Trasa biegu podzielona jest na 6 etapów. Na trasie znajdują się 4 punkty kontrolne  

z zadaniami matematycznymi oraz punkt sportowy. Zadania w poszczególnych punktach 

kontrolnych dotyczą: 

- zadań rachunkowych; 

- zastosowania matematyki; 

- zagadek logicznych; 

- tematu związanego z prezentacją rozpoczynającą zawody; 

Poza tematem prezentacji zadania nie przekraczają poziomu podstawy programowej  

z matematyki dla gimnazjum. 

 Drużyna po dobiegnięciu ( w komplecie) do punktu kontrolnego z zadaniami otrzymuje 

kopertę z zadaniami. W każdej kopercie są 3 zadania testowe, na które drużyna MUSI 

udzielić odpowiedzi przed wybiegnięciem na kolejny etap i zapisać je bez żadnych 

skreśleń i poprawek na karcie startowej. Po udzieleniu odpowiedzi drużyna otrzymuje 

pieczątkę na karcie startowej oraz wybiega na trasę kolejnego etapu. 

 W ostatnim punkcie kontrolnym – punkcie sportowym – każdy zawodnik drużyny 

wykonuje rzut do kosza. Po wykonaniu ostatniego rzutu zawodnicy wybiegają na ostatni 

odcinek zawodów. 

 Czas drużyny mierzony jest od momentu wyruszenia na trasę do przekroczenia linii mety 

przez wszystkich członków drużyny. Po przekroczeniu mety drużyna oddaje 

wyznaczonemu na mecie przedstawicielowi organizatora kartę startową z zapisanymi 

odpowiedziami. 

 

VI. Kryteria oceny: 

 

 Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie uzyskanych czasów, przy czym za każdą 

poprawną odpowiedź i każdy celny rzut do kosza czas drużyny skraca się o 1 minutę, każda 

błędna odpowiedź i każdy niecelny rzut wydłuża czas o 1 minutę. 

 Każda poprawka lub skreślenie traktowane jest jak odpowiedź błędna. 

 Zwycięzcą zostaje drużyna, która w klasyfikacji końcowej uzyska najkrótszy czas. 

 Jeżeli drużyna zrezygnuje z udziału w zawodach, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać 

kartę startową.  

 Drużyna zostaje zdyskwalifikowana za: 

- spóźnienie się na start; 

- wejście na teren zawodów przed swoją minutą startową; 

- poruszanie się podczas zawodów bez numeru startowego; 

- śmiecenie; 

- niszczenie przyrody i urządzeń; 

- używanie telefonu komórkowego; 

- zgubienie karty startowej; 

- przybycie na punkt kontrolny lub metę w niepełnym składzie; 

- niesportowe zachowanie; 

 



VII. Komisja Konkursowa: 

Wykonanie zadań zostanie sprawdzone przez Komisję Konkursową powołaną przez  

Dyrektora PCEiK.  

 

 

VIII. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10. 

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) 

 

 

 

 

 

  

  


