
Gdynia, 09.02.2023 

 

REGULAMIN  VI  GDYŃSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO  

  KONKURSU 

„1 z 10” 

Dział I  

Zagadnienia ogólne  

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej  

w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia.  

§ 2 

Uczestnicy 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas  VI i VII gdyńskich szkół podstawowych. 

§ 3 

Cel 

Celem konkursu „1 z 10” jest: 

-rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi dziedzinami nauki, poprzez wzbudzenie  

 ciekawości, poszukiwanie i selekcjonowanie zdobytych informacji; 

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia; 

- kształtowanie postawy „zdrowej rywalizacji” i współzawodnictwa; 

-promowanie wartości nauki w środowisku szkolnym; 

- integracja międzyprzedmiotowa; 

- wdrażanie do pokonywania trudności i opanowania własnych emocji; 

- wdrożenie ciekawej formy współpracy pomiędzy gdyńskimi szkołami. 

 

  

 

 



§ 4 

Etapy konkursu 

- Konkurs „1 z 10”  składa się z trzech etapów. 

I etap – zgłoszenie szkół. 

Nauczyciele zgłaszają szkołę do 24.02.2023 r., na adres mailowy organizatora 

(sekretariat@SP26Gdynia.pl lub s.mach@sp26gdynia.pl ). W karcie zgłoszenia  należy podać 

nazwę szkoły, nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy oraz telefon do szkoły.  

II etap – konkurs wewnątrzszkolny.  

Organizator konkursu do dnia 28.02.2023 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy prześle 

pakiet z zadaniami konkursowymi. 

Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 03.03.2023r. Czas trwania konkursu 45 minut.  

Do dnia 10.03.2023 r. należy przesłać na adres mailowy organizatora imiona i nazwiska 

dwóch uczniów wraz z ilością uzyskanych punktów, którzy brali udział w etapie szkolnym 

konkursu. Osoba z największą liczbą punktów przechodzi do etapu międzyszkolnego, 

natomiast druga osoba w ramach porównania ilości zdobytych punktów.  

Do dnia 13.03.2023 r. do szkół zostanie przesłana lista osób, które zakwalifikowały  się do 

etapu międzyszkolnego.  

III etap – konkurs w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni odbędzie się 21.03.2023 

roku o godzinie 9:00.   

Etap III konkursu będzie składał się z trzech rund. 

Każdy uczestnik rozpoczyna grę z trzema „szansami”. Prowadzący zadaje pytania z wiedzy 

ogólnej, na odpowiedź uczeń ma 5 sekund, błędna odpowiedź powoduje utratę szansy.   

Runda I  

 Każdy uczestnik otrzyma po dwa pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, 

aby grać w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę szansy. Jeśli gracz nie 

odpowie na żadne z dwóch pytań, odpada z gry. 

Runda II – Liczba zachowanych szans z rundy I zostaje zachowana w rundzie II. Pytania 

zadawane są kolejnym zawodnikom – kto  pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza 

kolejnego pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, dotychczasowy 

wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. 

Gra się tak długo, aż pozostanie trzech uczestników. 
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Runda III Finał  

W finale liczba zadanych pytań jest ograniczona do 40. Każdy zawodnik otrzymuje nowe trzy 

szanse. Liczba punktów na starcie, to liczba zachowanych szans. Koniec gry wyznacza utrata 

wszystkich szans, zwycięża zawodnik, który ostatni utracił swoją szanse lub wyczerpała się  

pula pytań.  

 

§5 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.  

§6 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności 

Zakres wymaganej wiedzy obejmuje wiadomości zawarte w podstawie programowej  

nauczania  w szkole podstawowej (język polski, matematyka, historia, przyroda, plastyka, 

muzyka, informatyka). 

§ 7 

Podstawy prawne, postanowienia końcowe 

Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia19 września 2019 poz. 1781 ze 

zmianami) . 

Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 

Organizatorzy  

n-le  SP  nr 26  w Gdyni  

mgr Sylwia Mach (fizyka, matematyka) 

mgr Małgorzata Masłowska (matematyka) 

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia    

Zapraszamy do wzięcia udziału                                                                                                                                                         

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„1  z  10” 

 

                                                                                                 ………………… 

                                                                                                           data 

 

Szkołę……………………………………………………………………………………. 

                                                                 nazwa szkoły 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia  Liczba zdobytych punktów Imię i nazwisko opiekuna  

1.    

2.    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w postępowaniu konkursowym 

oraz na umieszczanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z jego wizerunkiem na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni im. Żołnierzy Armii Krajowej.  

 

……………………………………………… 

data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna                                       

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


