
REGULAMIN KONKURSU 

“Sapere aude” 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

     Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu 

  Ul. A. Zamoyskiego 4 

  21-205 Jabłoń 

  Tel. 083 35 60 017 

nauczyciele matematyki ZSCKR w Jabłoniu. 

 

II. CELE KONKURSU 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów. 

 Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym. 

 Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem  

i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach. 

 Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. 

 Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy. 

 

III. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

 Konkurs składa się z 2 etapów: kwalifikacyjnego i finałowego.  

 Informacje o konkursie umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły 

zsckrjablon.pl w zakładce konkursy.  

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III szkół zrzeszonych w Sieci 

Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 W I etapie uczestnicy mają za zadanie w wyznaczonym czasie zalogować się na 

podanej przez organizatora stronie internetowej i przystąpić do rozwiązywania testu. 

Uczestnicy podzieleni są na kategorie: klasa 1, klasa 2 i klasa 3.  

 Zgłoszenia do wzięcia udziału uczniów (zał.1) przesyłają nauczyciele matematyki do 

25 marca 2022 r. na adres poczty internetowej sapare.aude@wp.pl oraz na adres 

szkoły ZSCKR w Jabłoniu ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń. Podpisane 

oświadczenia uczestników – (zał.2) nauczyciele zachowują we własnej dokumentacji i 

udostępniają organizatorom w razie konieczności.  

 Uczestnicy konkursu podpisują oświadczenie, że zapoznali się z regulaminem, 

zobowiązują się go przestrzegać, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

mailto:sapare.aude@wp.pl


 

IV. ETAPY KONKURSU:  

 

I ETAP KONKURSU – kwalifikacje 

1. I etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej 7 kwietnia 2022 r. Nauczyciele otrzymają linki do adresów 

internetowych konkursu (różne dla poziomu klasy 1, klasy 2 i klasy 3) i przekażą je 

uczestnikom.   

2. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 60 minut. Po tym czasie system 

automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 20 pytań. 

Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.  

3. Pytania do pierwszego etapu opracowują organizatorzy. 

4. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną przesłane do nauczycieli 

ze szkół uczestniczących w konkursie do 11 kwietnia 2022 r. W dniach 11 -15 

kwietnia 2022 r.  mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i zastrzeżenia na adres 

email: sapare.aude@wp.pl. Uwagi będą rozpatrywane na bieżąco. 

II ETAP KONKURSU – finał 

1. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników I etapu konkursu 

z najlepszymi wynikami z danego poziomu oraz po 1 osobie z najlepszym wynikiem z 

każdej ze szkół, która nie ma reprezentanta wśród zwycięskiej 10. (1 osoba ze 

wszystkich kategorii). Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby 

finalistów (np. w przypadku jednakowej liczby punktów z etapu kwalifikacji).  

2. Finał konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej 20 maja 2022 r lub w formie stacjonarnej w siedzibie 

organizatora konkursu lub innej wskazanej przez organizatora (decyzje zostaną 

podjęte m.in. ze względu na sytuację epidemiologiczną).  

3. Etap finałowy konkursu trwa 90 minut.  

4. Test będzie składał się z 25 pytań wylosowanych spośród propozycji przesłanych 

przez nauczycieli.   

5. Uzyskana liczba punktów za pytania będzie przeliczona na procenty. W przypadku, 

gdy uczestnicy etapu finałowego konkursu na danym poziomie uzyskają taki sam 

rezultat:  

1. Porównywana jest pozycja w rankingu I etapu konkursu. 

2. Jeśli wyniki uczestników nadal nie są jednoznaczne, wśród osób o tym samym 

wyniku przeprowadzona będzie dogrywka.  

3. Ocena testów oraz przyznawanie punktów w etapie finałowym konkursu 

należy do Komisji powołanej przez organizatora konkursu. Werdykt Komisji 

jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

6. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną przesłane do nauczycieli 

ze szkół uczestniczących w konkursie 27 maja 2022 r. Uwagi będą rozpatrywane na 

bieżąco. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2022 roku. Nagrody i certyfikaty zostaną 

wysłane uczestnikom pocztą (do 1 lipca 2022 r).  

 

W przypadku formy stacjonarnej ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 

w dniu konkursu. Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane do 20 czerwca 2022 r.  



7. Wszelkie dokumenty przesłane do organizatora konkursu w związku z konkursem 

będą przechowywane do 31.08.2022 r., po czym zostaną zniszczone. Zał. nr 2 

przechowywane są przez nauczycieli uczestników w terminie do 31.08.2022, po czym 

powinny zostać zniszczone.   

 

V. NAGRODY  

- Każdy z uczestników II etapu otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie. 

- Każdy z uczestników finału otrzyma dyplom uczestnictwa.  

- Za miejsca I-III w finale w każdej kategorii uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.  

- Zwycięzca konkursu w każdej kategorii otrzyma dodatkowo pamiątkowy puchar.  


