
KONKURS WIEDZOWY „ORŁY WIEDZY” 

O PUCHAR DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ŚW. KINGI W ŁĄCKU 

 

REGULAMIN 

I. Uwagi ogólne. 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej oraz klas II i III Gimnazjum. 

2. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły chętnych uczniów. 

3. 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 gminy. 

II. Organizacja i przebieg konkursu. 

1. Konkurs organizują nauczyciele Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.  

2. Miejsce: Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, ul ks. Piaskowego 26, 33- 390 Łącko, tel. 18 4446023 

3. Termin: 14 marca 2018 r. (środa) o godz. 9.00  

4. Warunki uczestnictwa 

 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III 
gimnazjum. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę  drużyn trzyosobowych składających się z 
uczniów poszczególnej klasy.  

 Uczniowie rozwiązują test składający się ze 80 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 
Zespołu Szkół im. św. Kingi do 28 lutego 2018 roku do godz. 14.00. 

 Komisję konkursową powołuje Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi.  

 



5.  Nagrody 

 Za zajęcie miejsc I-III zostaną wręczone nagrody. 

 Nagrody zostaną rozdane 14 marca 2018 r. w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. 

 Informacja o osobach nagrodzonych pojawi się w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły. 

 

III. Konkurs obejmuje następujący zakres materiału: 

1. Przedmioty humanistyczne. 

 Język polski: 

Rodzaje literackie, tworzenie i budowa wyrazów,   ,, Mały Książe” Antoine de Saint – Exupere, 
,,Balladyna” Juliusz Słowacki, fraszki Jan Kochanowski, ,, Zemsta” Aleksander Fredro. 

 Historia: 

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim, ziemie polskie po Wiośnie Ludów, I Wojna Światowa, 
świat w okresie międzywojennym, Polska w okresie międzywojennym. 

2. Przedmioty matematyczno – przyrodnicze. 

 Matematyka: 

Liczby i działania, procenty, wyrażenia algebraiczne, równania, potęgi i pierwiastki. 

 Geografia 

Mapa Polski, krajobraz Polski, sąsiedzi Polski, społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy, 
zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce. 

 Biologia: 

Biologia – nauka o życiu, układ pokarmowy, układ krążenia, narządy zmysłów, aparat ruchu, 
równowaga wewnętrzna organizmu. 

 Chemia: 

Substancje i ich przemiany, składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają, atomy i cząsteczki, 
woda i roztwory wodne. 

 Fizyka: 

Hydrostatyka i aerostatyka, kinematyka, dynamika, praca, moc, energia, termodynamika. 

3. Język angielski:  

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych określonych w nowej postawie programowej dla II etapu edukacyjnego w zakresie 
14 bloków tematycznych: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, 
żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat 
przyrody, życie społeczne 

 


