
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE OPOCZYŃSKIM 
 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Członkowie Komisji Ds. Edukacji i Sportu Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego 

 

II. CELE KONKURSU: 

1. Upowszechnienie wiedzy o regionie opoczyńskim. 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich 

3. Pobudzenie twórczego myślenia. 

4. Promowanie edukacji obywatelskiej. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego. 

2. Organizacja Konkursu przebiegać będzie w dwóch etapach. 

• Etap I  - odbędzie się w szkołach ponadpodstawowych powiatu opoczyńskiego. 

• Etap II – odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Opocznie. 

3. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w Konkursie do wyznaczonego przez Dyrektora- 

nauczyciela historii lub języka polskiego. W zgłoszeniu uczeń podaje swoje imię nazwisko 

 i klasę. 

4. Uczniowie mogą zgłaszać się do 9 września 2022r. 

5. Wyznaczony do Konkursu nauczyciel przekazuje listę chętnych do członka Komisji  

Ds. Edukacji i Sportu Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu oraz 

publikacją wizerunku na stronach promocyjnych Powiatu Opoczyńskiego. 

 

IV. POWOŁANIE KOMISJI PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY: 

1. W skład komisji wchodzić będzie jeden nauczyciel oraz  2 reprezentantów Młodzieżowej Rady 

Powiatu Opoczyńskiego z innej szkoły. 

2. Dyrekcja Szkoły powołuje nauczyciela na członka komisji do 9 września 2022r. 

3. Do zadań komisji będzie należało: 



• wydrukowanie testów; 

• sprawowanie opieki nad uczestnikami konkursu podczas przebiegu ETAPU I; 

• sprawdzanie prac uczestników na podstawie otrzymanego klucza odpowiedzi; 

• przedstawienie wyników etapu I. Konkursu wiedzy o powiecie opoczyńskim. 

 

V. PRZEBIEG ETAPU I. 

1. Etap I. odbędzie się 14 września 2022 r. o godzinie 10 00 w sali wyznaczonej przez dyrekcję 

szkoły. ( o miejscu należy poinformować uczestników minimum dzień przed konkursem). 

2. Uczniowie zajmują wylosowane przed wejściem do Sali miejsca. 

3. Wybrana przez dyrekcję komisja składająca się z 3 członków ma za zadanie przedstawić 

uczestnikom zasady przebiegu konkursu i zasady oceniania prac. 

4. Uczniowie otrzymują test i podpisują się imieniem, nazwiskiem, klasą. 

5. Test składa się z 30 pytań zamkniętych. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest 

poprawna. Poprawną odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem. W razie pomyłki błędną 

odpowiedź należy skreślić krzyżykiem i zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

6. Na napisanie testu uczestnicy mają 60 minut. 

7. Komisja sprawdza prace na podstawie stworzonego przez Młodzieżową Radę Powiatu 

Opoczyńskiego klucza odpowiedzi. Komisja ma na sprawdzenie prac 90 minut. 

8. W razie potrzeby zorganizowania dogrywki uczestnicy, którzy zdobyli taką samą ilość 

punktów piszą test, składający się z 10 pytań zamkniętych. Na napisanie testu uczestnicy 

mają 30 minut. 

9. Rozstrzygnięcie odbędzie się po sprawdzeniu przez komisję wszystkich prac. 

10. Do etapu II. przechodzi 5 osób ( 3 osoby z podium i 2 wyróżnione) 

11. Członek komisji przekazuje wyniki Etapu I  do 16 września 2022r. do Przewodniczącej 

Komisji ds. Edukacji i Sportu MRPO.   

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, szkołę!!! 

VI. PRZEBIEG ETAPU II. 

1. Etap II. odbędzie się 20 września 2022 r. o godzinie 9 00 w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego w Opocznie. 

2. Komisja, składająca się z wybranych członków Komisji Ds. Edukacji i Sportu 

Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego przedstawia zasady przebiegu konkursu 

i zasady oceniania prac. 



3. Uczniowie otrzymują testy. Wpisują nazwę szkoły, klasę i podpisują się imieniem  

i nazwiskiem. 

4. Test składa się z 40 pytań zamkniętych. W pytaniach zamkniętych tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa. 

5. Na napisanie testu uczestnicy mają 60 minut. Po upływie 60 minut komisja zbiera 

prace uczestników. Poprawną odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem. W razie pomyłki 

błędną odpowiedź należy skreślić krzyżykiem i zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

6. Komisja sprawdza prace na podstawie klucza, przygotowanego przez członków 

MRPO. Komisja na sprawdzenie prac ma 90 minut. 

7. W razie potrzeby zorganizowania dogrywki uczestnicy, którzy zdobyli taką samą ilość 

punktów piszą test, składający się z 15 pytań zamkniętych. Na napisanie testu 

uczestnicy mają 30 minut. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas  

VIII Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków  

30 września 2022 r. godz. 9.00 (sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym  

w Opocznie). 

VII. NAGRODY: 

1. Komisja Konkursowa przyznaje 3 nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia. 

2. Uczestnicy, którzy zdobyli miejsca na podium otrzymują nagrody rzeczowe.  

Osoby wyróżnione otrzymują dyplomy. 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Konkursu: Julia Pacholska 

Tel. 534 662 287 


