
REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH   

PRZEZ KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ KSIĘŻY PALLOTYNÓW 

COLLEGIUM CULMENSE ET SCHOLA CULMENSIS ELEMENTARIS W CHEŁMNIE  

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkursy są organizowane pod nazwą „konkursy przedmiotowe” i są zwane dalej: 

„Konkursami”.  

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursów indywidualnych z następujących 

przedmiotów: geografii, języka niemieckiego, języka angielskiego, fizyki, historii, matematyki, 

religii, oraz drużynowych z: chemii, biologii i języka polskiego. 

3. Celem Konkursów jest: 

- doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów klas VIII; 

- rozwijanie zainteresowań uczestników; 

- stworzenie możliwość prezentacji osiągnięć najlepszych uczniów z danego przedmiotu.  

4. Organizatorem Konkursów jest Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły 

Podstawowej w Chełmnie; ul. Słowackiego 1.  

5. Konkursy zostaną przeprowadzone w dniach 15 -19 marca 2021 roku.  

Dokładny harmonogram konkursów: 

- chemia 15.03.2021 r.(poniedziałek) godz. 9.00-11.00; 

- geografia 15.03.2021 r. (poniedziałek) godz. 11.30-12.30; 

- biologia 16.03.2021 r.(wtorek) godz. 9.00-11.00; 

- język niemiecki 16.03.2021 r. (wtorek) godz. 11.30-12.30 

- język polski 17.03.2021 r.(środa) godz. 9.00-11.00; 

- język angielski 17.03.2021 r. (środa) godz. 11.30-12.30; 

- historia 18.03.2021 r.(czwartek) godz. 9.00-10.00; 

- fizyka 18.03.2021 r. (czwartek) godz. 10.30-11.30; 

- matematyka 19.03.2021 r.(piątek) godz.9.00-10.00; 

- religia 19.03.2021 r. (piątek) godz. 10.30-11.30.  

 

II  

UCZESTNICY KONKURSÓW 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VIII szkoły podstawowej z wskazanych 

powiatów : chełmińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego, toruńskiego i grudziądzkiego.  

2. W konkursach nie biorą udziału uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Pallotynów 

Schola Culmensis Elementaris w Chełmnie.  

3. Do każdego Konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie: 

- 3 uczniów w rozgrywkach indywidualnych; 

- 1 drużynę trzyosobową w konkursach drużynowych.  



4. Zgłoszenia na konkursy należy przesyłać do 10 marca 2021 r. na adres  

e-mail: klig.pallotyni@gmail.com 

5. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie jest dostarczenie w danym dniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dane 

osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych 

w obowiązujących w przepisach prawa.  

 

III  

Zakres materiału z danego przedmiotu 

1. Zadania konkursowe z danego przedmiotu są jednakowe dla wszystkich uczestników. 

2. Konkursy indywidualne rozwiązywane są przez każdego uczestnika  samodzielnie, natomiast 

drużynowe w 3 osobowych zespołach.  

3. Konkursy indywidualne składają się z części teoretycznej i polegają na udzieleniu odpowiedzi 

na wskazane pytania.  

4. Konkursy drużynowe podzielone są na część teoretyczną polegającą na udzieleniu 

odpowiedzi na wskazane pytania a także praktyczną, w której zadanie polega  

na zaprezentowaniu swoich zdolności z danego przedmiotu  poprzez wykonane wskazanego 

zadania, doświadczenia. 

5. Zakres materiału z danego przedmiotu: 

a) Język niemiecki – zał. nr 1; 

b) Język angielski - zał. nr 2; 

c) Fizyka –zał. nr 3; 

d) Chemia zał. nr 4; 

e) Biologia – zał. nr 5; 

f) Język polski – zał. nr 6 

g) Geografia – zakres podstawy programowej; 

h) Historia – Świat, Europa, Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego; 

i)  Matematyka – procenty, ułamki, potęgi, pierwiastki, równania (w tym zadania 

tekstowe), twierdzenie Pitagorasa, trójkąty szczególne, pola wielokątów, graniastosłupy, 

zadania logiczne;  

j) Religia – Dzieje Apostolskie. 

 

IV  

Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów 

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa,  

w której skład wchodzić będą nauczyciele danego przedmiotu.  

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie 

z każdego przedmiotu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród zgodnie z decyzją osób sprawdzających 

i oceniających prace konkursowe.  



4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 25 marca 2021 r. na szkolnym facebooku – 

Katolickie Pallotyńskie Szkoły w Chełmnie. 

6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w piątek 26 marca 2021 r. o godz. 9.30  

w auli szkolnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej  

Księży Pallotynów przy ul. Słowackiego 1  w Chełmnie.  

 

V  

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: www.klig.pl 

3. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie  

ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.  

4. Dyrektor rozstrzyga wszelkie wątpliwości i problemy związane z przeprowadzaniem 

konkursów.  

5. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

formy,  terminu konkursów a także możliwość ich całkowitego odwołania. 


