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Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie.
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie w danym roku szkolnym
wyznacza terminy przeprowadzania poszczególnych etapów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych.
Przewodniczącym POWIATOWEGO ZESPOŁOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNOPRZYRODNICZEGO dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest pan Kacper
Knyspel, nauczyciel matematyki w Katolickim Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Śremie, ul Staszica 1, tel. 883988626, e-mail: kacper.knyspel@kcek.pl,
1. Konkurs składa się z 2 etapów:
1)szkolnego,
2)powiatowego,
Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego z MATEMATYKI, CHEMII, FIZYKI, BIOLOGII oraz
GEOGRAFII w szkole podstawowej i gimnazjum poszerzone o zagadnienia mające na
celu ZASTOSOWANIE TEORII w PRAKTYCE.
Na szkolnym etapie konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się
z zadań otwartych i zamkniętych. Można używać kalkulatorów prostych. Czas na
rozwiązanie zadań na poszczególnych etapach konkursu określony jest podany
w niniejszym regulaminie.
Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.
Każdy uczestnik konkursu musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
Podczas trwania konkursu każdy z zespołów uczniowskich (cztery osoby) pracuje
samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu
(nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi
uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań
konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków
łączności, w tym telefonów komórkowych).
W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu
konkursu uczniowie zostają wykluczeni.
Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego oraz
powiatowego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze
na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).
Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
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ETAP SZKOLNY
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Etap szkolny odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r., (wtorek) w szkołach, które zgłosiły
do Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie zamiar uczestnictwa w
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Konkursie do 12 lutego 2019 r., poprzez wysłanie zgłoszenia szkoły na adres:
kacper.knyspel@kcek.pl
Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada
dyrektor szkoły oraz lub powołana przez niego osoba.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut.
Do etapu powiatowego konkursu kwalifikują się uczniowie z zespołu, którzy na etapie
szkolnym otrzymali najwięcej punktów z testu konkursowego oraz uzyskali najlepszy
czas oddania pracy.
Na dwa dni przed konkursem, na adresy mailowe podane w zgłoszeniach zostaną
wysłane zadania testowe oraz klucze odpowiedzi,
Zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego, w terminie do 7 dni
od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez wprowadzenie danych
osobowych ww. uczniów do FORMULARZA ZGŁASZANIA UCZNIÓW na stronie
https://i.kcek.pl/ (strefa konkursowa).
Rozdział 3
ETAP POWIATOWY

§18.
§19.

§20.

§21.
§22.
§23.

§24.

Etap powiatowy ZESPOŁOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. (środa) od godz. 8.20 do godz. 14.30.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań z MATEMATYKI wynosi 45 minut, z CHEMII
wynosi 45 minut, z FIZYKI wynosi 45 minut, z BIOLOGI wynosi 45 minut, z GEOGRAFII
wynosi 45 minut.
Szkolne zespoły uczniowskie będą przechodzić kolejno między salami lekcyjnymi (salą
10, 14, 20, 26 oraz 28) zgodnie z harmonogramem:
a. 8.45 – 9.30 (pierwsza część)
b. 9.40 – 10.25 (druga część)
c. 10.35 – 11.20 (trzecia część)
d. 11.30 – 12.15 (czwarta część)
e. 12.25 – 13.10 (piąta część)
Każda część konkursu będzie oceniana osobno. O zwycięstwie zespołu decydować
będzie największa suma punktów uzyskana ze wszystkich 5 części konkursu.
W czasie trwania konkursu dla wszystkich uczestników będzie przygotowany
poczęstunek.
Suma nagród w konkursie wynosi 720 złotych. Za uzyskanie:
a. Pierwszego miejsca – każdy z członków zespołu otrzymuje talon na kwotę 100
złotych do wykorzystania na dowolny cel w sklepie internetowym
b. drugiego miejsca – każdy z członków zespołu otrzymuje talon na kwotę 50
złotych do wykorzystania na dowolny cel w sklepie internetowym
c. trzeciego miejsca – każdy z członków zespołu otrzymuje talon na kwotę 30
złotych do wykorzystania na dowolny cel w sklepie internetowym
Każdy uczestnik konkursu dostaje dyplom uczestnictwa.
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