
   

 

  

 
 

 
Regulamin „TurniejuTechniczno-Przyrodniczego”  

dla Szkół Podstawowych 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3  
im. Armii Krajowej „ELEKTRYK” w Zamościu. 

 

Cele Turnieju: 

1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych. 

2. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata. 

3. Pogłębienie wiedzy o elektryczności. 

4. Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników. 

 

Organizator Turnieju: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu. 

 

Zasady Turnieju: 

1. Konkurs jest kierowanydo uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatów: zamojski, 

tomaszowski, hrubieszowski, krasnostawski. 

2. Zgłoszeń zespołów uczniów liczących 3 osoby (jeden zespół z każdej szkoły) dokonują 

nauczyciele – koordynatorzy (opiekunowie zespołów) do  20 marca 2020. Wstępnego zgłoszenia 

można dokonać online na stronie http://turniej3fazowy2020.eeu.pl. Wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (zał. 1 do regulaminu) z listą uczniów i podpisem dyrektora należy dostarczyć 

osobiście do sekretariatu, przesłać pocztą na adres szkoły (22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 62) 

lub faksem (numer 84 639-30-27). Można też przesłać zeskanowany formularz na adres e-mail: 

turniej3fazowy2020@zsp3zamosc.pl 

3. Z uwagi na obchody 100-lecia szkoły, tematem wiodącym turnieju będzie elektryczność. 

Wszystkie zadania turniejowe, z jakimi będą się zmagać uczniowie dotyczyć będą tylko 

zagadnień związanych z elektrycznością. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności 

zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z fizyki w szkole podstawowej 

poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w pkt. 8 niniejszego regulaminu. 

 

4. Turniej Techniczno-Przyrodniczy rozpocznie się  31 marca 2020 (wtorek) o 9.00 w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 „ELEKTRYK” w Zamościu.  

5. Konkurs będzie się składał z trzech etapów (faz).  

5.1. W pierwszej fazie turnieju,zespoły będą rozwiązywać test wiedzy za pomocą aplikacji 

Kahoot! W związku z tym, aby móc wziąć udział w przygotowanym quizie, zespół uczniów 

musi posiadać dowolne urządzenie zaopatrzone w przeglądarkę internetową i mające 

możliwość podłączenia do sieci WiFi1, albo smartfon czy tablet z zainstalowaną aplikacją 

Kahoot!2 Za pośrednictwem tych urządzeń uczniowie będą mogli odpowiadać na pytania 

zawarte w teście. 

Podczas przeprowadzania quizu, liderzy zespołów uruchamiają aplikację lub stronę 

https://kahoot.it, a następnie wpisują podany przez prowadzącego kod dostępu. Gdy wszyscy 

 
1 Dostęp do sieci WiFi zapewnia organizator turnieju. 

2 Aplikacja Kahoot! Jest dostępna w Sklepie Play  dla tabletu  i smartfonu z systemem Android, oraz w AppStore  

dla telefonu iPhone i iPada. 

http://turniej3fazowy2020.eeu.pl/
mailto:turniej3fazowy2020@zsp3zamosc.pl


   

 

  

 
 

będąjuż  zalogowani, pora rozpocząć quiz! Na głównym ekranie wyświetlane będą kolejne 

pytania i odpowiedzi oraz czas przeznaczony na jej udzielenie, a na urządzeniach 

uczestników quizu wyświetlać się będą symbole odpowiadające konkretnym odpowiedziom 

na pytania. Zadaniem każdego zespołu jest w odpowiednim czasie zaznaczyć prawidłową 

odpowiedź naciskając odpowiedni symbol. Po każdym pytaniu jest możliwe podsumowanie  

przedstawiające ile zespołów zaznaczyło, jaką odpowiedź. 

Czas przeznaczony na tę fazę turnieju to ok. 20min. 

Do kolejnej fazy turnieju przechodzi 10 zespołów z najlepszym wynikiem. 

5.2. W drugiej fazie turnieju, uczestnicy otrzymają arkusze zadań wzorowanych na arkuszu 

egzaminu maturalnego z fizyki (po jednym dla każdego uczestnika). 

Zadania w takim arkuszu: 

• będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania 

odpowiedzi;  

• będą miały formę zamkniętą lub otwartą: w zadaniach zamkniętych zdający dokonuje 

wyboru odpowiedzi z podanych opcji, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy 

odpowiedź samodzielnie;  

• będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w 

arkuszu,np. wykresów, schematów, tabelz danymi. 

Na tym etapie, członkowie każdego zespołu rozwiązują arkusz zadań indywidualnie. Suma 

punktów całego 3-osobowego zespołu wyznaczać będzie miejsce w klasyfikacji po tym 

etapie. 

W trakcie trwania drugiejfazy turnieju, uczestnicy konkursu mogą korzystać z karty wzorów i 

stałych fizycznych3, linijki i kalkulatora prostego4. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno 

korzystać z żadnych urządzeń multimedialnych oraz porozumiewać się z innymi 

uczestnikami konkursu. 

Czas przeznaczony na rozwiązywane zadań na tym etapie turnieju to tylko 20min!!! 

Po drugim etapie turnieju nastąpi ok. 30min przerwa, w trakcie której komisja 

konkursowa dokona sprawdzenia prac pisemnych i ogłosi wyniki. 

Do fazy finałowej turnieju przechodzą 4 zespoły z najlepszym wynikiem. Wyniki  

z drugiego etapu turnieju będą zaliczane do wyniku końcowego całego turnieju. 

5.3. W trzeciej fazie turnieju zespoły zmierzą się z zadaniem doświadczalnym. Przy odpowiednio 

przygotowanych stanowiskach zespoły będą łączyć według podanej instrukcji obwód 

elektryczny składający się m.in.: ze źródła (akumulatora, zasilacza, baterii), przewodów, 

odbiornika (żarówki, diody, opornika), wyłączników, woltomierzy i amperomierzy,  

a następnie odczytywać wskazania mierników. Zadaniem zespołu na tym etapie będzie 

również udokumentowanie efektów swojej pracy w przeznaczonej specjalnie do tego celu 

karcie pracy, którą otrzymają na początku etapu wraz z instrukcją.   

Czas przeznaczony na tę fazę turnieju to 25min (5min na zapoznanie z ćwiczeniem  

i 20min na jego wykonanie). 

 

Ogłoszenie ostatecznych wyników i rozdanie nagród zwycięzcom jest przewidziane na 

godz. 11.30.  

 
3 Odpowiednią kartę wzorów i stałych fizycznych zapewnia organizator turnieju. 
4 Każdy uczestnik sam zapewnia  



   

 

  

 
 

6. Ogłoszenie wyników Turnieju odbędzie w tym samym dniu i będzie połączone z wręczeniem 

nagród najlepszym uczestnikom Turnieju oraz dyplomów za udział w turnieju dla wszystkich 

uczestników. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją 

postanowień regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów będzie czuwać powołana przez 

organizatora komisja konkursowa. 

8. W każdej fazie turnieju uczestnicy powinni posiadać wiadomości i umiejętności opisane  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego z fizyki w szkole podstawowej oraz umiejętność 

rozwiązywania zadań rachunkowych. 
 

Umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Uczeń: 

• Opisuje uziemianie ciał. 

• Odróżnia umowny kierunek prądu elektrycznego od rzeczywistego. 

• Wie, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w cieczach i gazach. 

• Posiada umiejętność posługiwania się miernikami analogowymi iuniwersalnym 

miernikiem cyfrowym. 

• Potrafi określić niepewność pomiaru korzystając z klasy i zakresumiernika analogowego. 

• Potrafi określić niepewność pomiaru dokonanego  uniwersalnym miernikiem cyfrowym 

na bazie tabeli do obliczania dokładności pomiaru zamieszonej w instrukcji obsługi 

miernika. 

• Posiada umiejętność oszacowania niepewności pomiarowej wielkości złożonej np.𝑅 =
𝑈

𝐼
, 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 metodą rachunkową. 

 

9. Wykaz literatury przygotowującej do udziału w konkursie oraz stanowiącej pomoc dla 

nauczyciela i ucznia: 

• http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/To-Jest-

Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.189072489.310063334.1580156094-

1325225626.1551121768#p=1 

• http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Spotkania-z-

Fizyka_[kl_8][pr_2018]/?_ga=2.197452013.310063334.1580156094-

1325225626.1551121768#p=1 

• https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2474 

• Subieta R., Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 7-8, Wyd. WSiP, Warszawa,2018 

• Kurowski A, Niemiec J., Świat fizyki. Zbiór zadań. Klasa 8, wyd. WSiP, Warszawa, 2018. 

• Braun M., Francuz-Ornat G., Kulawik J., Kulawik T., Kuźniak E., Nowotny-Różańska 

M., Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, 2017. 

• Braun M., Śliwa W., „To jest fizyka”. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły 

podstawowej, wyd. Nowa Era 

• https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PxVSGcWRX 

• https://szkolnictwo.pl/nauka,24,Fizyka_i_astronomia 

• http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_08/Pracownie/fiz_i_radio/anal

iza.pdf 

• https://elektrykadlakazdego.pl/akademia/ 
 

10. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

  

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/To-Jest-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.189072489.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/To-Jest-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.189072489.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/To-Jest-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.189072489.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Spotkania-z-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.197452013.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Spotkania-z-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.197452013.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Spotkania-z-Fizyka_%5bkl_8%5d%5bpr_2018%5d/?_ga=2.197452013.310063334.1580156094-1325225626.1551121768#p=1
https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2474
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PxVSGcWRX
https://szkolnictwo.pl/nauka,24,Fizyka_i_astronomia
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_08/Pracownie/fiz_i_radio/analiza.pdf
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_08/Pracownie/fiz_i_radio/analiza.pdf
https://elektrykadlakazdego.pl/akademia/


   

 

  

 
 

11. Uwagi końcowe: 

- Warunkiem niezbędnym do udziału w turnieju jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów 

prawnych (zał. 2 do Regulaminu) na: 

• publikację danych osobowych dziecka (uczestnika turnieju) oraz jego wyników na 

poszczególnych fazach turnieju przez organizatora. 

• podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów oraz 

publikacji zdjęć z wykorzystaniem wizerunków uczestników turnieju.  

- Nauczyciele-koordynatorzy (opiekunowie zespołów) są również zobligowani do wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna w realizacji turnieju 

techniczno-przyrodniczego (zał. 3 do Regulaminu). 

 

- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu. 

- Wypełnione zgody dotyczące danych osobowych (załącznik 2 i 3) nauczyciel-koordynator 

opiekujący się daną grupą może dostarczyć organizatorom konkursu w dniu turnieju. 

- Wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga koordynator turnieju. 

 

Adres Szkoły:  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu 
22-400 Zamość, ul. Zamoyskiego 62 (obok pływalni miejskiej) 
 
Koordynator Turnieju:  Sławomir  Weber, e-mail: S.Weber@zsp3zamosc.pl 
 

mailto:S.Weber@zsp3zamosc.pl

