
 

 

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO  

ROZPALAMY PŁOMIEŃ WIEDZY O POLSKICH 

WYNALAZKACH I ICH TWÓRCACH 
 

 

Rozdział 1. Cele konkursu: 

Celem konkursu „Rozpalamy płomień wiedzy o polskich wynalazkach i ich twórcach” jest: 

- uświadamianie uczniom znaczenia wynalazków w życiu człowieka,                                            

- propagowanie wiedzy o znanych polskich wynalazcach i ich dorobku, 

- propagowanie wiedzy o gazie ziemnym jako paliwie ekologicznym,                                                                                                           

- wdrażanie do twórczego myślenia,  

- doskonalenie umiejętności wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.   

 

Rozdział 2. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII publicznych i niepublicznych szkół 

podstawowych Powiatu Średzkiego. 

 

Rozdział 3. Założenia organizacyjne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 

2. Autorkami pytań konkursowych są nauczycielki: Karolina Ryczek oraz Barbara 

Zimowska-Ciupka. 

3. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez Szkołę Podstawową nr 3                                

w Środzie Wielkopolskiej.  

4. Podczas konkursu sprawdzana jest wiedza uczestników z zakresu:  

a. znajomości polskich wynalazków i ich twórcach, w szczególności: Ignacego Łukasiewicza, 

Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, Kazimierza Prószyńskiego oraz 

Stanisława Drzewieckiego,    

b. znaczenia opalania gazem ziemnym dla środowiska naturalnego.  

5. Konkurs przeprowadzony zostanie na platformie edukacyjnej. Za jej prawidłowe działanie 

odpowiada nauczyciel informatyki – Przemysław Zalewski.  



6. Dostęp do platformy, na której zamieszczane będą pytania konkursowe będzie możliwy za 

pomocą linku zamieszczonego na stronie szkoły w zakładce OGŁOSZENIA. Link ten 

zostanie udostępniony w poniedziałek 16 kwietnia o godzinie 20:00.  

7. Przez pięć kolejnych dni o godzinie 20:00 na platformie zamieszczane będą pytania, na 

które uczestnik odpowiada do godziny 20:00 następnego dnia. 

8. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.  

9. Jeżeli więcej niż jeden uczestnik konkursu uzyska taką samą ilość punktów, 

przeprowadzona zostanie między nimi dogrywka.       

10. Sponsorem nagród dla laureatów konkursu jest firma Zama Sp. z o.o. 

 

Rozdział 4. Terminarz: 

1. Konkurs rozpocznie się 16 kwietnia o godzinie 20:00 i potrawa do dnia 20 kwietnia,                        

do godziny 20:00.  

2. Dogrywka odbędzie się 23 kwietnia.  

3. Podsumowanie konkursu oraz wręczanie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku                        

w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.  

 


