
Regulamin konkursu Sto zadań na 100-lecie Zabrza 

Konkurs miejski 

1. Organizatorami konkursu są: 

• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze 

• Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu 

• Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 

• Szkoła Podstawowa nr 34 w Zabrzu 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 zabrzańskich podstawówek.  

3. Niektóre z zadań konkursowych zostały ułożone przez uczniów zabrzańskich podstawówek 

podczas wiosennego konkursu o tym samym tytule. 

4. W konkursie może wziąć udział tylko jeden uczeń z każdej klasy: 4,5,6,7,8 – czyli z każdej szkoły 

maksymalnie 5 osób. Szkoła może zgłosić do konkursu ucznia, który brał udział w układaniu 

zadań w ubiegłym roku szkolnym. 

5. Uczniowie w ciągu 100 min mają do rozwiązania 20 zadań. Pracują indywidualnie, a test 

dostosowany jest do każdej z klas. 

6. Ilość punktów możliwa do uzyskania zapisana jest na arkuszu obok każdego zadania. 

7. Przy ustaleniu ostatecznych indywidualnych wyników konkursu decyduje w pierwszej 

kolejności ilość zdobytych punktów, a w drugiej czas rozwiązania testu. 

8. Punkty uzyskane przez uczniów danej szkoły sumują się. 

9. Planuje się przyznanie 3 indywidualnych nagród na każdym poziomie wiekowym oraz 

pamiątkowego dyplomu  dla szkoły, której uczniowie uzyskają wspólnie najwyższy wynik. 

10. Zgłoszenie do konkursu jest obowiązkowe i odbywa się telefonicznie w sekretariacie Zespołu 

Szkół Katolickich, tel.32 271 21 32. Podczas zgłoszenia prosimy o podanie ilości uczniów. 

11. Termin zgłoszenia: do 3 XI 2022 r. 

12. Termin konkursu: 8 XI 2022 r., godz. 12.00 

13. Miejsce konkursu: MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a 

14. Termin ogłoszenia wyników: 10 XI 2022r. 

 Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www. katolicka.pl 

15. Termin rozdania nagród: 16 XI 2022 r., godz. 12.00  

16. Miejsce rozdania nagród: Zespół Szkół Katolickich, ul. Tarnopolska 3, 41- 807 Zabrze. 

W tym samym dniu zostaną rozdane nagrody dla uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym 

ułożyli zadania wybrane do konkursu.  

17. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest przyniesienie w dniu konkursu zgody na 

udział w konkursie podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 


