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KONKURS „ORŁY WIEDZY” 

  

 

REGULAMIN 

I. Informacje ogólne: 

1. Konkurs organizują nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Nowym 
Sączu ul. Towarowa 6, 33- 300 Nowy Sącz, tel. 18 442 99 70 www.sp14ns.pl. 

2. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w 
Nowym Sączu. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: 
 przygotowanie zadań konkursowych, 
 przygotowanie witryny Konkursu służącej do: 

o zamieszczania informacji o Konkursie,  
o informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym 

oprogramowaniu,  
o gromadzenia wyników Konkursu,  
o zamieszczania wyników Konkursu, 

 opracowanie wyników Konkursu, 
 ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 

4. 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. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Terminy:  

I etap: 24 marca 2023r. godz. 9.00 
II etap: 21 kwietnia 2023r. godz. 9.00 
 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej. 
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2. Konkurs ma charakter testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu 
w szkole pod nadzorem nauczyciela – I etap oraz w siedzibie Organizatora – II etap z 
pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego z dostępem do internetu 
poprzez link z testem konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej 
Organizatora.  

3. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie 
rozpoczęcia zawodów. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego 
oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać 
się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Rozwiązania zadań 
są automatycznie rejestrowane  na witrynie Konkursu. 
 

III. Organizacja i przebieg Konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 
 I etap – etap szkolny – uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się 45 zadań 

zamkniętych, obejmujących treści z przedmiotów: j. polski, historia, matematyka, 
fizyka, chemia, geografia, biologia oraz język angielski i niemiecki. W przypadku tej 
samej liczby punktów decyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych 
9 zadań. Czas trwania etapu I to 45 minut. 

  II etap uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się z 72 zadań zamkniętych, 
obejmujących treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla II etapu z 
przedmiotów takich jak: j. polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, geografia, 
biologia oraz język angielski i niemiecki. Czas trwania etapu II to 60 minut. 

2. Wszystkie zadania konkursowe są jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie zadania 
polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie. 

3. Do etapu II przechodzą 2 osoby z każdej szkoły o najwyższej liczbie punktów. 
4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczestników konkursu z tej 

samej szkoły: 
 w etapie I decyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych 9 

zadań. Czas trwania dogrywki to 10 minut. Dogrywka przeprowadzana jest w 
kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu przez szkołę informacji o wstępnych 
wynikach konkursu. 

 w etapie II decyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych 15 
zadań. Czas trwania dogrywki to 15 minut. Dogrywka przeprowadzana jest w 
dniu etapu II, bezpośrednio po uzyskaniu wstępnych wyników konkursu. 

IV. Wyniki konkursu, nagrody, reklamacje i dyskwalifikacje: 

1. Wstępne wyniki z etapu I uzyskane przez poszczególnych uczniów oraz informacja o 
dogrywce są udostępniane nauczycielom na adres mailowy szkoły w ciągu 3 dni 
roboczych od zakończenia konkursu. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych, po 
przeprowadzeniu dogrywki, są przyjmowane reklamacje dotyczące wyników. Później, 
kolejne dwa dni robocze są przeznaczone na weryfikację wyników i analizę reklamacji 
przez Komisję Konkursową. Lista osób zakwalifikowanych do etapu II jest  ogłaszana 
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na stronie internetowej Organizatora w terminie do dwóch tygodni od daty 
przeprowadzenia etapu I.  

2. Wstępne wyniki z etapu II zostaną wyświetlone na monitorach poszczególnych 
uczestników bezpośrednio po zakończeniu testu. W tym samym dniu Komisja 
Konkursowa weryfikuje uzyskane przez uczestników wyniki i decyduje o dogrywce w 
przypadku, gdy kilkoro uczestników osiągnie taki sam wynik testu.  

3. Komisja tworzy listę rankingową i wyłania laureata  Konkursu. 
4. Komisja Konkursowa może przyznawać nagrody w następujących kategoriach:  

 nagroda dla laureata Konkursu,  
 nagrody dla uczestników, którzy zajęli II i III miejsce w Konkursie.  

5. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu Konkursu w siedzibie Organizatora 
w tym samym dniu, w którym odbywa się etap II Konkursu lub można je odebrać 
u organizatorów do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs.  

6. Laureat Konkursu otrzymuje potwierdzony dyplomem tytuł Laureata Konkursu ORŁY 
WIEDZY. 

7. Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo 
do dyskwalifikacji uczniów, którzy złamali regulamin konkursu, w szczególności tych, 
których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas 
rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komisja Konkursowa przedstawia nauczycielowi 
i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji 
uczniów.  

V. Postanowienia końcowe: 
1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować 
będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

 


