
Regulamin konkursu z okazji Dnia Patrona w 

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie 

(rok szkolny 2017/2018) 

I. Cele konkursu: 

  przybliżenie uczniom naszego liceum postaci patrona szkoły Tomasza 

Zana oraz epoki, w której żył i tworzył. 

 integracja zespołów klasowych w ramach współzawodnictwa z innymi 

klasami; 

II. Zasady ogólne: 

1. Konkurs wiedzy o patronie będzie podzielony na dwa etapy: 

 Etap I – pisemny; 

 Etap II – ustny; 

2.  Do etapu I przystąpi minimum po dwóch uczniów wytypowanych z 

każdej klasy – łącznie 12 drużyn. W przypadku większej ilości chętnych 

może przystąpić również większa liczba drużyn z każdej klasy.  

 Zgłoszenia uczestników (imiona i nazwiska oraz klasa) należy 

przekazać w formie pisemnej do Opiekuna Samorządu do wtorku 

20.11.2017 r. 

3. Terminy: 

 Etap I odbędzie się we ŚRODĘ 22.11.2017r. na długiej przerwie. 

 Etap II dla 3 pierwszych miejsc nastąpi w CZWARTEK 23.11.2017 r.  

4. Etap I: 

 Dwuosobowe zespoły z każdej klasy będą odpowiadać samodzielnie 

na pytania zamknięte dotyczące postaci Tomasza Zana oraz czasów, w 

których żył; 

 Czas wykonania zadania – 20 minut; 

 Na wynik zespołu będzie się składać suma punktów zdobytych przez 

obu członków zespołu klasowego; 

 Do drugiego etapu przechodzą 3 zespoły z największą ilością 

punktów. 

 Punkty obu członków zespołu liczone są indywidualnie, a następnie 

zsumowane. 

 W przypadku równej niemożności wytypowania 3 zespołów, liczą się 

indywidualne wyniki w ramach zespołu. W kwestiach spornych o 

zwycięstwie decydują eksperci w porozumieniu z Opiekunem SU.  

5.  Etap II: 

 Etap II odbędzie się w piątek 25.11.2016r. podczas apelu z okazji 

Dnia Patrona; 



 W etapie drugim zmierzą się ze sobą w pytaniach otwartych trzy 

najlepsze drużyny; 

 Numery pytań zostaną wylosowane w trakcie trwania konkursu. 

 Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. 

 W przypadku wątpliwości głos decydujący mają nauczyciele – 

eksperci, którzy są autorami pytań. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. W skład komisji oceniającej test wiedzy w Etapie I oraz odpowiedzi ustne 

w Etapie II wchodzą: 

 Eksperci-Pani Bożena Rostkowska, Pani Ewa Kowalska, Pani Jolanta 

Zgoda 

 4 uczniowie wyznaczeni przez Zarząd SU-nie biorący udziału w 

konkursie 

Konkurs poprowadzą: 

 Ania Gołaszewska 

 Maciek Siewierski  

 Daniel Yargici 

2. Przewidziane nagrody rzeczowe oraz oceny z języka polskiego: za 1 

miejsce: 5 w wadze 3 za aktywność oraz za 2 i 3 miejsce ocena 4 w wadze 3 

za aktywność. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wnoszenia drobnych w 

Regulaminie, między innymi dotyczących terminu i miejsca 

przeprowadzenia konkursu oraz zmian w ilości oraz uczestników, a także 

innych  w sytuacji awaryjnej, nie przewidzianej w Regulaminie, a 

wymagającej takiej zmiany.  

Wszystkie zmiany zostaną podane do wiadomości uczestników i 

zamieszczone jako aneks do Regulaminu. 

Nad poprawnością przebiegu konkursu i jego zgodnością z Regulaminem 

czuwa Komisja Skrutacyjna Sekcji Prawnej Samorządu Uczniowskiego w 

składzie: Aleksandra Wlizło, Anna Gołaszewska oraz Opiekun Samorządu 

Małgorzata Widera. 

 

Regulamin został sporządzony przez Sekcję Prawną Samorządu Uczniowskiego LO im. Tomasza 

Zana w Pruszkowie, na podstawie ustaleń Samorządu Uczniowskiego ( zebranie Samorządu 

Uczniowskiego w dniu 16.11.2017 r.), przy akceptacji Dyrekcji liceum oraz opiekuna SU. 



 


