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1. Konkursy są organizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie 

w Czechowicach–Dziedzicach. 

2. Konkursy objęte są patronatem Starosty Bielskiego i Dyrektora Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. 

3. Celem konkursów jest zainteresowanie uczniów otaczającą rzeczywistością w jej 

naukowym i kulturowym wymiarze, poszerzanie ich matematyczno–przyrodniczych, 

humanistycznych i językowych kompetencji, postawy tolerancji, ciekawości i otwartości 

wobec innych kultur, integracja powiatowych środowisk szkolnych oraz promocja szkoły. 

4. W konkursach mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjum. 

5. Konkursy są jednoetapowe. 

6. Forma i sposób przeprowadzania poszczególnych konkursów: 

a) Konkurs Biologiczny dotyczy głównie materiału omawianego w gimnazjum, polega na 

rozwiązywaniu zadań testowych i otwartych. 

b) Konkurs Chemiczny obejmuje zakres materiału realizowanego w gimnazjum; polega 

na rozwiązywaniu zadań testowych i otwartych. 

c) Konkurs Fizyczny obejmuje zakres materiału realizowanego w gimnazjum; polega na 

rozwiązywaniu zadań testowych i otwartych. 

d) Konkurs Geograficzny swą tematyką nie wykracza poza ramy programu nauczania 

geografii w gimnazjum, w szczególności uwzględnia zagadnienia dotyczące geografii 

Polski; polega na rozwiązywaniu zadań testowych zamkniętych i otwartych. 

e) Konkurs Historyczny dotyczy problematyki realizowanej na poziomie kształcenia 

gimnazjalnego, co roku dokładnie precyzowanej w załączniku (załącznik nr 1); ma 

formę testu.  

f) Konkurs Języka Angielskiego dotyczy wiedzy leksykalno-gramatycznej i kompetencji 

językowych kształconych w gimnazjum oraz znajomości historii, kultury i polityki 

Wielkiej Brytanii; polega na rozwiązywaniu zadań testowych zamkniętych i otwartych 

w oparciu o podręczniki szkolne do nauki języka angielskiego w gimnazjum oraz 

podręcznik “Spotlight on Britain” (autorzy: Susan Sheerin, Jonathan Seath, Gillian 

White; wydawnictwo: Oxford University Press). 

g) Konkurs Matematyczny obejmuje zakres materiału nauczania w gimnazjum; polega na 

rozwiązywaniu zadań zamkniętych i otwartych. 

h) Konkurs Polonistyczny dotyczy kompetencji kształconych w gimnazjum; składa się 

z dwóch części: testu sprawdzającego umiejętności i wiedzę ucznia oraz interpretacji 

tekstu literackiego (załącznik nr 3). 

http://www.loczedze.kvs.pl/


i) Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie nie wykracza poza treści omawianie w gimnazjum, 

jego problematyka jest precyzowana co roku w załączniku (załącznik nr 2); ma formę 

testu. 
 

7. Konkursy odbywają się w budynku Liceum w terminach: 
 

Konkurs Biologiczny 12 marca 2018 roku o godzinie 8
30 

Konkurs Geograficzny 12 marca 2018 roku o godzinie 11
00 

Konkurs Historyczny 13 marca 2018 roku o godzinie 8
30 

Konkurs WOS 13 marca 2018 roku o godzinie 9
45

 

Konkurs Chemiczny 13 marca 2018 roku o godzinie 11
00

 

Konkurs Fizyczny 13 marca 2018 roku o godzinie 12
00

 

Konkurs Języka Angielskiego 14 marca 2018 roku o godzinie 8
30

 

Konkurs Matematyczny 16 marca 2018 roku o godzinie 8
30 

Konkurs Polonistyczny 16 marca 2018 roku o godzinie 11
00 

 

8. Prace uczniów oceniane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora Liceum. 

9. W celu zgłoszenia uczniów do konkursu należy: 

 ze strony internetowej Liceum sklodowska.edu.pl (zakładka "Gimnazja") pobrać "Kartę 

zgłoszenia"; 

 wypełnić komputerowo kartę zgłoszenia (prosimy nie wypełniać ręcznie) i wysłać ją 

drogą elektroniczną na adres konkurs@sklodowska.edu.pl do 5 marca 2018 roku. 

10. Do udziału w konkursach każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów (większa 

liczba uczniów, po uzyskaniu telefonicznej zgody, uwarunkowana jest możliwościami 

organizacyjnymi). 

11. Wyniki wszystkich konkursów będą opublikowane 6 kwietnia 2018 roku na stronie 

internetowej Liceum: sklodowska.edu.pl 

12. Uczniowie wyróżnieni w konkursach mogą bezpłatnie uczestniczyć w wykładach w trakcie 

Dnia Seminaryjnego organizowanego corocznie przez nasze Liceum (grudzień 2018). 

13. Przybory przydatne uczniom w trakcie konkursów: 

Konkurs Fizyczny: kalkulator; 

Konkurs Chemiczny: kalkulator; 

Konkurs Geograficzny: linijka, ołówek, kalkulator; 

Konkurs Matematyczny: przybory geometryczne, kalkulator. 

 

 

 

 

Czechowice–Dziedzice, 4.11.2017r. 

http://www.loczedze.kvs.pl/

