Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu wiedzy
„Wielkie wyprawy Polaków”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2021/2022

Polacy od wieków podbijają najwyższe szczyty, niedostępne bieguny, bezkresne oceany i
najdalsze zakątki naszej planety.
W podróżach brali udział nie tylko profesjonalni badacze, podróżnicy, sportowcy czy
dziennikarze, lecz także zesłańcy, piraci i awanturnicy. Wszyscy oni mieli swój wkład w
osiągnięcia, o których usłyszał cały świat. Uczestnicząc w Konkursie uczniowie mają
doskonałą okazję przyjrzeć się bliżej wyprawom polskich podróżników od
średniowiecza do współczesności.
§ 1 Nazwa konkursu i adresaci
1. Pełna nazwa: „Wielkie wyprawy Polaków” (dalej również zwany Konkursem),
2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy tematyki związanej z wyprawami
Polaków w okresie od Średniowiecza po czasy współczesne. Zadania dotyczą: historii,

przyrody, geografii, plastyki, techniki, informatyki (Zakres merytoryczny Konkursu Załącznik nr 1)
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII województwa
mazowieckiego, który odbywa się w trzech etapach:
a) realizacji zespołowego projektu edukacyjnego
b) pisemnego sprawdzianu złożonego z dwóch części..
§ 2 Organizator
1. Organizatorem konkursu (dalej zwanym Organizatorem) jest Szkoła Podstawowa nr
112 Przymierza Rodzin, 02-778 Warszawa

ul. Grzegorzewskiej 10
2. Organizatora Konkursu reprezentuje Dyrektor Szkoły.
3. Główne zadania Organizatora Konkursu:
a) Całościowy nadzór nad Konkursem,
b) Wyznaczenie członków Komisji Konkursowej odpowiedzialnych za
przygotowanie i ocenę testów konkursowych,
c) Zapewnienie lokalu w celu przeprowadzenia stacjonarnego etapu Konkursu,
d) Utworzenie Biura Konkursowego, obsługa zapytań przez e-mail
konkurswyprawy@szkolajp2.pl oraz za pomocą strony szkoły Organizatora
https://spprzymierzejp2.pl
e) Rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych, a w szczególności zapytań i
odwołań.
Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
§ 3 Cele ogólne konkursu
Celem konkursu jest:
a) poznawanie świata poprzez opowieści, literaturę podróżniczą, naukę,
b) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczestników,
c) ćwiczenie umiejętności opowiadania o swoim kraju i słynnych Polakach,
d) samodzielne pozyskiwanie informacji,
e) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
f) ćwiczenie umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy,
g) kształtowanie umiejętności współpracy przy projekcie.
§ 4 Nagrody i wyróżnienia
1. Szczegółowe uprawnienia finalistów i laureatów Konkursu wynikają bezpośrednio z

aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

2. Uczestnikom najlepszych projektów organizatorzy zaproponują jednodniową

wycieczkę w okolicach Warszawy.
3. Organizatorzy konkursu fundują laureatom i finalistom nagrody książkowe i dyplomy.

§ 6 Przebieg Konkursu
Konkurs „Wielkie Wyprawy Polaków” adresowany jest do uczniów klas IV-VIII i odbywa
się w trzech etapach: konkurs działań i konkurs wiedzy.
Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu określa Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
Szkoły potwierdzają uczestnictwo w konkursie wysyłając zgłoszenie do dnia 30.03.2022
r. na adres mailowy: konkurswyprawy@szkolajp2.pl
Przy zgłoszeniu należy podać adres mailowy, na który Organizator będzie wysyłał
informacje dotyczące konkursu.
Punktualne przesłanie efektów konkursu działań jest warunkiem przystąpienia do
konkursu wiedzy.
§ 7 Etap I – konkurs działań
Szczegółowy program merytoryczny Konkursu znajduje się z załączniku nr 1 do
Regulaminu.
1. Etap I – konkurs działań dla uczniów klas IV-VI
Działania obejmują poznanie wybranego z listy podróżnika (załącznik nr 1), zapoznanie
się z jego dokonaniami oraz narysowanie własnoręcznie estetycznej oraz wyczerpującej
grafonotki na jego temat. Jest to zadanie, które realizują uczniowie w grupach 2-3
osobowych. (Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z projektu)
2. Etap I – konkurs działań dla uczniów klas VII-VIII
Działania, które uczniowie realizują w grupach 3-4 osobowych, polegają na
przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla rówieśników. Odbiorcy zostaną
zaangażowani w poznawanie postaci Podróżnika poprzez ćwiczenia z mapą, gry
aktywizujące, gry słowne, filmiki animowane itp. (Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z
projektu).

§ 8 Etap II i III– konkurs wiedzy
1. Podczas tego etapu uczniowie rozwiązują sprawdzian wiedzy przygotowany przez
Organizatora. Prace ocenia w etapie II – Szkolna Komisja Konkursowa, w etapie III
Komisja powołana przez Organizatora Konkursu
2. Etap II– konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII
odbędzie się w szkole ucznia i będzie miał charakter testu, na wykonanie którego
uczestnicy mają 90 minut. Zadania dotyczyć będą biografii (podstawowe informacje) i
trasy każdego z podróżników, a także warunków geograficznych, znajomości mapy oraz
charakterystycznej fauny i flory odwiedzanych przez nich kontynentów.
Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów.
Prace sprawdzają nauczyciele ze szkolnej komisji według klucza odpowiedzi otrzymanego
od Organizatora Konkursu. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła do
Organizatora protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego.
3. Etap III– konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII
odbędzie sią w Szkole Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin, 02-778 Warszawa ul.
Grzegorzewskiej 10. Będzie miał charakter testu, na wykonanie którego uczestnicy mają
90 minut. Zadania poszerzone zostaną o kontekst kulturowy, historyczny i społeczny, a
także o znaczenie odkryć w czasach ich dokonania oraz współcześnie.
4. Tytuł laureata Konkursu otrzymują Ci spośród uczestników etapu wiedzy, którzy
uzyskali co mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 80% punktów
możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu
wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim
najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu wiedzy. W przypadku, gdy
uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent laureatów będzie odpowiednio
zwiększony.
5. Finalistami zostają wszyscy pozostali uczniowie przystępujący do etapu III, którzy w
uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom, o ile nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów

poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. O
wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za
pośrednictwem strony internetowej Konkursu.
2. Autorom nadesłanych prac nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.
3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Nadesłane prace stają się
własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we
fragmentach w celach promocyjnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac
na stronie Konkursu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://spprzymierzejp2.pl

