Turniej wiedzy z okazji 155. rocznicy bitwy
pod Węgrowem 3.II.1863 roku
1.INFORMACJE OGÓLNE:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI i VII Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie, odbędzie się 8.01.2018
roku.
2.ORGANIZATOR:
• organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
w Węgrowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej.
3. CEL KONKURSU:
• podnoszenie poziomu wiedzy historycznej oraz rozwijanie uzdolnień
uczniów,
• wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi,
• popularyzacja tematyki historycznej i regionalnej wśród uczniów,
• kształtowanie postaw patriotycznych.
4.PRZEBIEG KONKURSU:
• konkurs składa się z trzech etapów,
• I etap (pisemny) – godz.8.10 w stołówce szkolnej; 12 uczniów, którzy
otrzymają największą liczbę punktów przechodzi do II etapu,
• II i III etap (ustny ) od godz. 9.20, w sali numer 7, II pawilon, I piętro,
• w II etapie każdy uczestnik odpowiada na 3 pytania
(maksymalny czas odpowiedzi na pytanie wynosi 30 sekund, za każdą
poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, za częściowo poprawną
odpowiedź komisja może przyznać 0,5 pkt), do III etapu przechodzi
5 uczniów,
• w III etapie każdy uczestnik odpowiada na 5 pytań
( maksymalny czas odpowiedzi na pytanie wynosi 30 sekund, za każdą
poprawną odpowiedź, można uzyskać 1 punkt, za częściowo poprawną
odpowiedź komisja, może przyznać 0,5 pkt)
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5.WARUNKI UCZESTNICTWA:
• do dnia 4 stycznia 2018 roku należy zgłosić się z pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna na udział w konkursie, do p. Agnieszki Zarzyckiej .
6.NAGRODY:
• nagrody i dyplomy przewidziane są za I, II, III miejsce,
• w przypadku, kiedy nie można ustalić finalistów przewidziana jest
dogrywka.
7. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Wyrażam zgodę
………………………………………………………………………….
(wpisać imię i nazwisko, klasa)
na udział w „ Turnieju wiedzy z okazji 155. rocznicy bitwy
pod Węgrowem 3.II.1863 roku”

…………………………..……………………………..
(data, podpis rodzica lub opiekuna)
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