
 

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS      

„ORŁY WIEDZY”  

pod honorowym patronatem Ludomira Handzla  
Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

 

 

REGULAMIN 

I. Uwagi ogólne: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej. 

2. Cele konkursu: 

 Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, ciekawości 
poznawczej i twórczego działania uczniów.  

 Pogłębianie wiedzy i umiejętności. 

 Rozwijanie zdolności twórczego myślenia. 

 Promowanie osiągnięć uczniów. 

 Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  
z uczniem uzdolnionym. 

 Integracja międzyszkolna na terenie miasta. 

II. Organizacja i przebieg konkursu: 

1. Konkurs organizują nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

2. Miejsce:    www.sp14ns.pl            Dla uczniów            Orły wiedzy  

Szkoła Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym 
Sączu, ul. Towarowa 6, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 4429970 

3. Termin: 10.12.2020 roku o godz. 9.00  

4. Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas szkół podstawowych. Szkoła może 
zgłosić dowolną ilość osób.  

 Uczniowie rozwiązują test on-line składający się z 72 zadań zamkniętych. Wszyscy 
uczestnicy konkursu rozwiązują test jednocześnie w czasie 60 minut.  

Test będzie aktywny tylko 60 minut.  



W trakcie rozwiązywania testu uczestnik nie może opuszczać strony na której 
rozwiązuje test, gdyż zostanie automatycznie usunięty z testu i nie będzie mógł go 
dokończyć. 

Po zakończonym teście uczestnik automatycznie uzyska na ekranie swojego 
komputera wynik. 

W przypadku kilku uczestników, którzy uzyskają jednakową liczbę punktów 
zostanie przeprowadzona dogrywka, która odbędzie się 17 grudnia 2020 roku o 
godz. 9.00. Dogrywka również będzie miała formę testu online. Test ten będzie 
składał się z 30 pytań, a czas na jego rozwiązanie to 20 minut. 

 Opiekunowie uczniów chcących wziąć udział w konkursie przysyłają zgłoszenie do 
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej w Nowym Sączu do 8 grudnia 2020 roku na adres: 
sp14@edu.nowysacz.pl. 

 Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im.  
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.  

 

5.  Nagrody: 

 Za zajęcie miejsc I-III zostaną wręczone (lub przesłane) nagrody. 

 Termin rozdania (wysłania) nagród zostanie podany w dniu konkursu za 
pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres szkoły oraz zostanie 
umieszczony na stronie internetowej SP14.  

 Informacje o osobach nagrodzonych pojawią się na stronie internetowej szkoły: 
www.sp14ns.pl w zakładce „Dla uczniów”             „Orły wiedzy” 

 

III. Konkurs obejmuje następujący zakres materiału: 

1. Przedmioty humanistyczne. 

 Język polski: 

 Części mowy odmienne; 
 Pisownia wyrazów ó, u, ż, rz oraz przedrostków; 
 Treść i zakres wyrazów, archaizm, eufemizm, synonim, homonim, antonim, 

neologizm,; 
 Lektury i ich autorzy (V-VIII); 

 Historia: 

 Z historią na Ty; 
 Od Piastów do Jagiellonów; 
 W Egipcie faraonów; 
 Narodziny nowożytnego świata; 
 W Rzeczypospolitej szlacheckiej; 
 Upadek Rzeczypospolitej; 



 Ziemie polskie po Wiośnie Ludów; 
 II wojna światowa; 

2. Przedmioty matematyczno – przyrodnicze. 

 Matematyka: 

 Procenty; 
 Równania; 
 Działania na pierwiastkach i potęgach; 
 Geometria przestrzenna (graniastosłupy i ostrosłupy); 

 Geografia: 

 Ruchy Ziemi; 
 Czynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi; 
 Rodzaje skał; 
 Rodzaje map; 
 Demografia- wybrane zagadnienia; 
 

 Środowisko przyrodnicze Polski : 

 Dzieje geologiczne Polski; 
 Ukształtowanie powierzchni; 
 Mapa poziomicowa; 
 Wody  powierzchniowe, gleby; 

 
 Biologia: 

 
 Systematyka organizmów ; 
  Stawonogi i mięczaki; 
 Układ krążenia;  
 Układ oddechowy; 
 Układ pokarmowy; 
 Hierarchiczna budowa organizmu; 
 Układ pokarmowy;  
 Genetyka;  
 Ewolucja; 

 

 Chemia: 

 Budowa atomu; 
 Wiązania chemiczne; 
 Kwasy; 
 Zasady; 
 Sole; 
 Węglowodory; 
 Substancje o znaczeniu biologicznym; 

 
 



 Fizyka: 

 Hydrostatyka; 
 Kinematyka; 
 Dynamika; 
 Termodynamika; 
 Elektrostatyka; 
 Prąd elektryczny;  

 

 Język angielski:  

Słownictwo i wyrażenia związane z następującymi zagadnieniami: 

 Życie prywatne, 
 Żywienie, 
 Sport,  
 Zakupy i usługi 

 

 

 

 Organizatorki: 

Aneta Schneider 
Małgorzata Liro - Prusak 


