
KONKURS „ORŁY WIEDZY” 

  

 

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. 

• Promowanie pracy zespołowej. 

• 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: Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  

w Nowym Sączu, ul. Towarowa 6, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 442 99 70 

 

1. Termin: 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 9.00  

2. Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. Szkoła 

może zgłosić maksymalnie 2 osoby.  

• Uczniowie rozwiązują test składający się z 72 zadań zamkniętych.  

Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test jednocześnie w czasie nie dłuższym niż 

60 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 22 kwietnia 2022 roku na adres: sp14@edu.nowysacz.pl. 

• Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.  
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5.  Nagrody: 

• Za zajęcie miejsc I-III zostaną wręczone nagrody. 

• Nagrody zostaną rozdane 28 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 14  

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

• Informacje o osobach nagrodzonych pojawią się na stronie internetowej szkoły: 

www.sp14ns.pl. 

  

III. Konkurs obejmuje następujący zakres materiału: 

Tematem przewodnim jest "WODA”. 

Uczniowie rozwiązują test w formie elektronicznej. Zadania obejmują przedmioty takie 

jak: j. polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia oraz język angielski i 

niemiecki. 

  

 

 


