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REGULAMIN 

XVII KONKURSU WIEDZY  

O POWIECIE NOWOTOMYSKIM 

13.05.2020 r. 
 

1. Organizatorzy konkursu: 

            -   Wydział Edukacji i Rozwoju Starostwa  Powiatowego                        

        w Nowym Tomyślu; 

            -  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. 

 

2. Patronat honorowy:  

            Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński  

 

3. Koordynator: 

           Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu – mgr Jerzy 

Sikuciński, tel. 606 759 610; szkoła: (068) 3866 085 

 

4. Uczestnicy:  

           reprezentanci szkół podstawowych powiatu nowotomyskiego 

 

5. Cele: 

1. Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o powiecie nowotomyskim: 

- zapoznanie z historią powiatu, dniem dzisiejszym oraz jego 

wybitnymi przedstawicielami; 

- rozwijanie wiedzy o kulturze i tradycjach powiatu. 

2. Rozwijanie tożsamości regionalnej. 

3. Budzenie szacunku i odpowiedzialności za swoją Małą Ojczyznę. 

4. Rozwijanie umiejętności wyrażania swojej własnej opinii i sądów. 

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

6. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć. 

7. Integracja szkół podstawowych powiatu nowotomyskiego. 

8. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój 

tożsamości regionalnej. 

9. Promowanie szkoły w powiecie. 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

1. Każda szkoła w wyniku eliminacji typuje 3 przedstawicieli do 

konkursu wiedzy. 
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2. Uczestnicy wcześniej przygotowują plakat w formacie A1 -   

„100 Rocznica Zbrodni Katyńskiej  - ofiary związane z moją 

miejscowością lub powiatem nowotomyskim.” 

  

3. Zgłoszenie reprezentacji szkolnych do 11.04.2020 r.      

 

4. Zapoznanie się z literaturą: 

a) „Przewodnik po powiecie nowotomyskim”, Paweł Anders, Nowy 

Tomyśl – wydanie III zaktualizowane;  

b) „Powiat nowotomyski”, mapa turystyczna  ; 

c) Nowotomyska lista katyńska, Historia i pamięć, Zdzisław 

Kościański,   str. 9 do 62 (w oddzielnym pliku przesyłamy skan 

wymienionych stron, natomiast po potwierdzeniu wzięcia udziału, 

książka zostanie przesłana na adres szkoły);  

d) Informacje statystyczne dotyczące powiatu nowotomyskiego za 2019 

r. ze strony 

https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/por

trety_powiatow/powiat_nowotomyski.pdf; 

e) Wiedza z zakresu historii, kultury, gospodarki i geografii powiatu 

nowotomyskiego. 

7. Miejsce konkursu:  

          Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10. 

 

8. Termin konkursu: 

            13. 05. 2020 r.  godz. 1000 

 

9.  Zasady konkursu: 

 

Konkurs będzie rozgrywany w trzech etapach. Etapy I i II wyłonią 

zwycięzców indywidualnych, a etap III najlepszą szkołę.  

 

Etap I – test (czas trwania – 60 minut). 

  

Etap II – rozgrywka finałowa, do której kwalifikuje się                    

10 uczestników z największą ilością punktów uzyskanych podczas 

testu. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów w  

etapie I przez więcej niż 10 uczestników, co uniemożliwiłoby 

wyłonienie 10 finalistów, jury wyłoni ich poprzez zadanie 

dodatkowych pytań.  
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 Finał będzie rozgrywany w sposób podobny do teleturnieju 

„Jeden z dziesięciu” i w jego skład będą wchodzić 2 części: 

 W pierwszej części odbędą się  rundy pytań, których celem 

będzie wyłonienie trzech  ścisłych finalistów. Przed 

przystąpieniem do tej fazy konkursu, każdy z dziesięciu 

uczestników ma do wykorzystania trzy szanse – każda błędna 

odpowiedź oznacza utratę jednej szansy (odpada 7 uczestników, 

którzy pierwsi utracą wszystkie 3 szanse). Do ścisłego finału 

przechodzą  trzej najlepsi, z taką ilością szans, jaka im pozostała 

po pierwszej części finału.  

 Ścisły finał będzie polegał na wzajemnym wyznaczaniu się do 

odpowiedzi uczestników, aż do wyeliminowania konkurentów (w 

ścisłym finale jako pierwszy odpowiada uczestnik wylosowany 

przez jury). Wyeliminowany będzie ten, który utraci wszystkie 

szanse.  

Zwycięzcą zostanie uczestnik, który wyeliminuje pozostałych 

uczestników finału. W przypadku trudności z ustaleniem miejsca 

od IV do X jury może wziąć pod uwagę wyniki testu. Za udział w 

finale indywidualnym szkoły otrzymują dodatkowe punkty: 

- za I miejsce     -   10 pkt. 

- za II miejsce    -   9 pkt. 

- za III miejsce   -   8 pkt. 

- za IV miejsce   -   7 pkt. 

- za V miejsce    -   6 pkt.  

- za VI miejsce   -  5 pkt. 

- za VII miejsce  -  4 pkt. 

- za VIII miejsce  - 3 pkt. 

- za IX miejsce   -   2 pkt. 

- za X miejsce    -    1pkt. 

 

 

     Etap III  

     * Przedstawienie i ocena plakatów: „100 Rocznica Zbrodni  

         Katyńskiej – ofiary związane z moją miejscowością lub   

         powiatem nowotomyskim”  – punktacja od 0-10 pkt.  

        W ocenie plakatu uczestniczyć będą opiekunowie           

        (nie będą mogli głosować na własną szkołę). 

        Każdy oceniający będzie mógł przyznać od 0 do 10 punktów. 

        Ocenę stanowić będzie średnia punktów przydzielonych przez     

        opiekunów. 
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    Ocenie podlegać będzie: 

           -  zawartość merytoryczna;  

           -  atrakcyjność wizualna; 

           -  inwencja twórcza; 

           -  ogólne wrażenie. 

 

     *  Suma  uzyskanych punktów z etapu I, bonusów za 

         udział w finale indywidualnym oraz punktów za plakat,    

           wyłoni zwycięskie szkoły. 

 

Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, a najlepsi 

nagrody i wyróżnienia.            

 

10. Patronat medialny:  

             -  Tygodnik „Nasz Dzień po Dniu”; 

             -  Zbąszyńska Telewizja Kablowa. 

              

 

Uwaga! 

 

Organizatorzy zwracają się z prośbą o przysłanie propozycji 5 pytań 

konkursowych z odpowiedziami w terminie do 15. 04. 2020 r. na adres: 

jsikucinski@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


