
VII  POWIATOWY INTERNETOWY TURNIEJ WIEDZY 
DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 „OMNIBUS 2019”

REGULAMN:
1. Cele turnieju:

 popularyzacja  wiedzy  z  przedmiotów  humanistycznych,  matematyczno-przyrodni-
czych  oraz języków obcych.  

 aktywizowanie uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów do udziału w konkursach
przedmiotowych. 

 wyłonienie osób uzdolnionych. 
 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz

porównanie ich z wynikami, osiągniętymi przez uczniów z innych szkół.
2. Organizator turnieju:

Zespół Szkól Agrotechnicznych 
ul. Szczecińska 36
76-200 Słupsk
tel.59 8456448
fax.59 8456753

3. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
Zenobia Dąbrowska –tel. 513005806

4. Uczestnicy:
Uczniowie kl. III gimnazjum oraz kl. VI, VII i VIII ze szkół podstawowych

5. Przebieg turnieju:
a) Turniej zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Internetu,
b) Przewidywane są dwa etapy:

 eliminacje-dla wszystkich chętnych uczniów ze szkoły,
 drugi etap - dla 15  najlepszych uczestników konkursu.

6. Warunki uczestnictwa:
 Turniej musi  być przeprowadzony przy użyciu komputera podłączonego do Interne-

tu, z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer, wersja  powyżej 5 lun, Netscape
Navigator wersja powyżej 4. Umiejscowienie komputera w pierwszym etapie nie jest
istotne.  Może to być szkolna pracownia komputerowa, kawiarnia internetowa lub
domowy komputer. Drugi  etap turnieju zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku,  na  najnowszym, wysokiej  klasy  sprzęcie  komputero-
wym.

 Istnieją następujące możliwości zgłoszenia uczniów do udziału  ww. konkursie:
-pierwsze logowanie ucznia, połączone z wypełnieniem karty zgłoszeniowej, w dniu
przystąpienia do konkursu – adres testu zostanie opublikowany na stronie interneto-
wej szkoły 14 marca 2019, godz. 8:00
-wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w turnieju na adres:
Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk- do dnia 08.03.2019
-wysłanie  e-maila  na  adres:  zojaro@tlen.pl (z  dopiskiem OMNIBUS 2019)  do dnia
08.03.2019 r.

7. Nagrody:

mailto:zojaro@tlen.pl


Fundatorem nagrody za I i II miejsce w turnieju  jest Starostwo Powiatowe w Słupsku, a za III
lokatę – Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
TERMINARZ KONKURSU:

Etap pierwszy turnieju  „OMNIBUS 2019” - test zawierający pytania z języka polskiego, języka
angielskiego, historii, matematyki i biologii- odbędzie się dnia 14 marca 2019,  a uczniowie
będą mogli rozwiązać go  (w godz. od 9.00 do 18.00)  przy komputerach znajdujących się w
szkolnej pracowni, w domu lub w kawiarenkach internetowych.  Pierwsze logowanie ucznia
na  stronie  konkursowej  OMNIBUS  2019,  połączone  z  wypełnieniem  karty  zgłoszeniowej,
umożliwi mu rozwiązywanie konkursowego testu.
W naszym turnieju nie ma możliwości pisania testu tylko z jednego przedmiotu, ponieważ
test konkursowy zawiera pytania ze wszystkich ww. przedmiotów. Do II etapu konkursu za-
kwalifikuje się 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
Lista osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu turnieju zostanie umieszczona na
stronie internetowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (zsa.slupsk.pl), dnia 21 marca
2019 r., a opiekunowie ww.  uczniów zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.
Etap drugi (test zawierający zadania ze wszystkich ww. przedmiotów) zostanie przeprowa-
dzony 26 marca 2019 r., w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36), o
godz.  9oo, w sali 306.
W przypadku, gdy w drugim etapie konkursu, kilka osób otrzyma taką  samą (maksymalną)
liczbę punktów, o zwycięstwie w turnieju zadecyduje dogrywka.
Ogłoszenie wyników turnieju odbędzie się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na
uroczystości podsumowującej tegoroczny turniej wiedzy. Opiekunowie  laureatów zostaną
powiadomieni telefonicznie o  terminie uroczystości rozdania nagród.



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
               W VII  POWIATOWYM TURNIEJU WIEDZY

DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„OMNIBUS 2019”

Nazwa i adres  szkoły

Nazwisko i imię dyrektora szkoły

Nazwisko i imię nauczyciela  
(opiekuna ucznia/uczniów)
oraz jego numer  telefonu
Nazwiska i imiona uczniów 
zgłoszonych do udziału
 w konkursie

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w VII Powiatowym Turnieju Wiedzy OMNIBUS 
2019 można przesłać (z dopiskiem Omnibus 2019 elektronicznie na: zojaro@tlen.pl lub 
pocztą  na adres:

Zespół Agrotechnicznych

ul. Szczecińska 36

76-200 Słupsk

mailto:zojaro@tlen.pl
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