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REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno - Ekologiczne”
Edycja IX
I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Ze względu na zmianę struktury szkół, w tym stopniowe wygaszanie gimnazjów,
pomysłodawca i organizator konkursu oraz autor niniejszego Regulaminu postanowił, iż
od roku szkolnego 2017/2018 konkurs będzie przeprowadzany przez Szkołę Podstawową
nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu.

2.

Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych
z województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Finał konkursu rozpocznie się 18 maja 2019 r. o godzinie 9:30 w Szkole Podstawowej
nr 23 w Toruniu.
4.

Celem konkursu jest propagowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu fizyki i ekologii oraz
wdrażanie do ekologicznego myślenia i postępowania, a także upowszechnianie posługiwania
się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

5.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez opiekuna zespołu uczniów z danej
szkoły deklaracji do dnia 10 maja 2019 r.

6.

Opiekunem zespołu jest nauczyciel.

7.

Zespół musi liczyć 3 uczniów.

8.

W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego dotyczącego wytypowanego ucznia,
w konkursie może brać udział uczestnik rezerwowy (uczeń danej szkoły).

9.

Konkurs składa się z trzech części.

10. Maksymalny łączny wynik, jaki może otrzymać drużyna, to 40 punktów (I część – maksymalnie
20 pkt., II część – maksymalnie 10 pkt., III część – maksymalnie 10 pkt.).
Część I
Termin
Test

Rozwiązywanie zadań
18 maja 2019 r.

1.

Część finałowa konkursu odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Do
części I Komisja konkursowa zakwalifikuje drużyny uczniów, którzy dostarczyli prace do
organizatora konkursu w terminie do 10 maja 2019 r.

2.

W I części (finałowej) uczniowie będą rozwiązywać zadania w formie testu z zakresu
tematycznego konkursu, tj. obejmującego Podstawę programową z fizyki przewidzianą na
etapie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz podstawowe zagadnienia z ekologii. Test składał
się będzie z 20 zadań i będzie rozwiązywany w określonym czasie w trzyosobowych
drużynach (za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu - telefonu bądź tabletu wykorzystującego aplikację Quizizz).

3.

W dniu konkursu 18 maja 2019 r. wszystkie zgłoszone pary uczniowskie spotykają się
w jednej sali multimedialnej. Każda para musi posiadać telefon/tablet z dostępem do Internetu
i korzystając z darmowej platformy Quizizz rozwiązać (jednocześnie i ten sam) quiz.

4.

Punktacja za poszczególne miejsca zajęte w I części konkursu (quiz):
 pierwsze miejsce
– 20 punktów,
 drugie miejsce
– 18 punktów,
 trzecie miejsce
– 17 punktów,
 czwarte miejsce
– 16 punktów,
 piąte miejsce
– 15 punktów,
 szóste miejsce
– 14 punktów,
 kolejne miejsca otrzymują tę samą liczbę punktów, tj. 13 punktów.
Część II
Termin
Temat

1.

Wykonywanie i dokumentacja doświadczeń
do 10 maja 2019 r.
Widzę, słyszę i doświadczam

W tym etapie należy wykonać dwa polecenia.

Polecenie I.
Wybrać jedno z pięciu doświadczeń przedstawianych w Załączniku nr 1 Regulaminu.
Polecenie II.
Za pomocą przedmiotów i materiałów codziennego użytku wykonać samodzielnie wybrane
doświadczenie oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w opisach doświadczeń, a następnie
sporządzić raport, w którym należy umieścić:
 główny cel wykonywanego doświadczenia,
 wykaz użytych materiałów,
 zastosowane urządzenia,
 opis konstrukcji, rysunek lub zdjęcie,
 zasadę działania,
 końcowe wyniki, wnioski, komentarze.
2.

Raport musi zostać przedstawiony w formie filmiku nagranego za pomocą telefonu
komórkowego, aparatu cyfrowego lub kamery. Format pliku zawierającego film powinien mieć
rozszerzenie .mpg, .avi, .wmv, lub .mpeg, a jego długość nie może przekraczać 2 minut.

Uwaga!

Raport z części II powinien mieć stronę tytułową, taką samą jak w części III oraz być
dostarczony do dnia 10 maja 2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, jako
plik nagrany na płycie CD. Prosimy o zatytułowanie pliku: „Nasze doświadczenie”. Za
wzorowe wykonanie i oryginalne przedstawienie doświadczenia można maksymalnie
uzyskać 10 punktów.

Część III
Termin
Temat
1.

Przygotowanie pracy w formie filmu
do 10 maja 2019 r.
Wynalazki, które zmieniły świat, to jest to!

Praca powinna uwzględniać poniższe elementy:
a) uświadomienie widzowi, że w życiu codziennym spotykamy się z praktycznymi
zastosowaniami nauki,
b) przekonanie widza, że dzięki wykorzystaniu praw, zasad czy teorii fizycznych można żyć
bezpieczniej i przyjemniej,
c) zwrócenie uwagi na fakt, że aby dokonać odkrycia trzeba posiadać głęboką wiedzę i/lub
wykształcone odpowiednie umiejętności,
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d) uświadomienie, że nie możemy właściwie troszczyć się o rzeczy, których nie rozumiemy, a
wynalazki pogłębiają zrozumienie idei i rzeczy wokół nas.
2. Praca powinna zawierać stronę tytułową, na której muszą być umieszczone niżej wymienione
informacje:
 pełna nazwa i adres szkoły,
 imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna drużyny,
 imiona i nazwiska (oraz klasa) członków zespołu.
3.

Pracę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.
do Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu, nagraną na płycie CD w formie filmu nakręconego za
pomocą telefonu komórkowego, tabletu, aparatu cyfrowego lub kamery.
Format pliku zawierającego film powinien mieć rozszerzenie .mpg, .avi, .wmv, lub .mpeg, a jego
długość nie może przekraczać 90 sekund.

4.

Praca musi być pracą zbiorową całej trzyosobowej grupy. Przedstawiona komisji zostanie ona
w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 18 maja 2019 r.

5.

Za wzorowe i oryginalne przedstawienie tematu można maksymalnie uzyskać 10 punktów.

Uwaga!

W przypadku popełnienia
zdyskwalifikowana.

plagiatu

grupa

uczniów

danej

szkoły

będzie

II

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Komisja konkursowa wszystkim nadesłanym pracom zaprezentowanym w dniu 18 maja
2019 r. przydzieli odpowiednią liczbę punktów, za każdą część osobno. Maksymalna liczba
punktów, jaką zespół może otrzymać za wszystkie części wynosi 40 (część I – 20 pkt., część II10 pkt., część III – 10 pkt.).

1a. W przypadku części II i części III punktacja liczona jest jako średnia arytmetyczna z punktów
przydzielonych przez każdego członka komisji.
1b. Członek komisji nie ocenia pracy zespołu w sytuacji, gdy pracuje w danej placówce. Wówczas
średnia punktów oblicza się na podstawie punktów przyznawanych tylko przez pozostałych
członków komisji.
2.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa (lub więcej) zespoły
przeprowadzona zostanie dogrywka.

3.

W ramach dogrywki zespoły będą mieć za zadanie rozwiązać 5 dodatkowych zadań testowych
obejmujących zakres tematyczny konkursu w ciągu 10 minut.

4.

Dogrywka dotyczy tylko drużyn, które będą walczyć o zajęcie pierwszego miejsca.

5.

Każda praca zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.

5a. Członkowie Komisji konkursowej przy ocenie pracy części drugiej wezmą pod uwagę:
a) związek z tematyką danej części konkursu (maksymalnie 2 pkt.),
b) wartość merytoryczną pracy (maksymalnie 3 pkt.),
c) pomysłowość - oryginalność podejścia do tematu konkursu (maksymalnie 3 pkt.),
d) estetykę pracy, w tym estetykę języka - słownictwo, ortografię, styl (maksymalnie 2 pkt.).
5b. Członkowie komisji konkursu przy ocenie prac z części trzeciej wezmą pod uwagę:
a) związek z tematyką danej części konkursu (maksymalnie 2 pkt.),
b) wartość merytoryczną pracy (maksymalnie 4 pkt.),
c) pomysłowość - oryginalność podejścia do tematu konkursu (maksymalnie 3 pkt.),
d) estetykę pracy, w tym estetykę języka - słownictwo, ortografię, styl (maksymalnie 1 pkt.).
5c. Dodatkowe informacje:
a) za przekroczenie czasowe długości filmu (tj. dla doświadczenia powyżej 2 minut a dla
reklamy powyżej 90 sekund) komisja od ostatecznego średniego wyniku odejmie 2 pkt.,
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b) zarówno przy wyświetlaniu reklamy jak i doświadczenia nie zezwala się na interpretowanie
przez uczniów swojej pracy przed komisją.
6.

Skład Komisji konkursowej1:
a) dr Józefina Turło – przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych, przewodniczący komisji,
b) dr inż. Michał Pawlak – Instytut Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu,
c) dr hab. Tadeusz Pawlikowski – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu,
d) mgr Marcin Centkowski – rzecznik prasowy CN Młyn Wiedzy w Toruniu.

7.

Zwycięzcami konkursu zostaną zespoły, których prace zostaną najwyżej ocenione (uzyskają
największą liczbę punktów). Od decyzji Komisji nie można się odwoływać.

8.

Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest puchar przechodni Szkoły Podstawowej nr 23
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. W każdej następnej edycji konkursu nagroda
przechodzi w ręce kolejnego zwycięzcy.

9.

Zwycięstwo reprezentantów danej szkoły w trzech kolejnych edycjach konkursu pozwala
przyznać puchar na własność.

10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane i prace uczniowskie zgłoszone
przez uczestnika konkursu.
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do prowadzania konkursu poprzez podpisanie oświadczenia (załącznik nr 2
Regulaminu). Przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).
12. Zgłoszenie grupy uczniów do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
Regulaminu.
13. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
decyduje Organizator.

Toruń, 25 października 2018 r.

Organizator konkursu
mgr Wojciech Olszewski
nauczyciel fizyki

1

Skład komisji konkursowej może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu.
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Załącznik nr 1
Doświadczenia z fizyki do samodzielnego wykonania przez uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjum w ramach konkursu „Ścieżki Fizyczno – Ekologiczne”.
Doświadczenie nr 1

Waga prosto z szafy

Przygotuj: drewniany wieszak, kilka haczyków zrobionych ze spinaczy biurowych, dwa kubeczki po
jogurcie, gumki recepturki lub nitka, ołówek, dziurkacz, czysty pasek papieru, kawałek tekturki, nóż
lub wiertarka, kilka jednakowych cukierków, monet, które spełniają rolę odważników.
Wykonanie:
1.
Wykonaj w wieszaku 8 otworów - cztery po jednej, cztery po drugiej stronie w taki sposób,
aby odległości kolejnych otworów po jednej i drugiej stronie od środka wieszaka były
jednakowe (zamiast otworów możesz wykonać nacięcia nożem na górnej krawędzi wieszaka).
2.
Umieść w otworach (nacięciach) haczyki.
3.
Z kubeczków po jogurcie wykonaj szalki wagi: gwoździem wykonaj po trzy otwory w każdym
i przywiąż kawałki nitki; powieś szalki na ostatnich haczykach po jednej i drugiej stronie.
4.
Na środku wieszaka za pomocą plasteliny lub kleju przymocuj zaostrzony ołówek, który
będzie pełnił rolę wskazówek, a na uchwycie wieszaka przywiąż nitkę z obciążeniem,
wyznaczającą kierunek pionowy.
5.
Powieś wieszak na klamce drzwi lub uchwycie meblowym tak, aby mógł się swobodnie
poruszać. Za wskazówką wagi przymocuj do drzwi kawałek kartonu.
6.
Zaznacz na kartce papieru punkt, który wskazuje ołówek przymocowany do wieszaka i oznacz
go jako punkt zerowy skali wagi.
7.
Do jednej z szalek wkładaj kolejno 1, 2, 3, … cukierki i zaznaczaj położenie wskazówki.
Dokonasz w ten sposób skalowania wagi (w jednostkach „cukierek”);
Jeśli znasz masę cukierka, możesz wyskalować wagę w gramach.
8.
Sprawdź jak zachowa się waga, gdy jedną z szalek przewiesisz np. na trzeci haczyk licząc od
środka wieszaka.



Opisz zachowanie wagi;
Co należy zrobić, aby doprowadzić wagę do stanu równowagi?

Doświadczenie nr 2

Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych

Przygotuj: moneta 5 groszowa; dwie szpilki, pudełko po zapałkach; długopis lub pióro z metalową
skuwką; gorąca woda; pęseta; taśma samoprzylepna.
Wykonanie:
1.
Monetę połóż na pudełku po zapałkach i wbij szpilki w odległości równej jej średnicy tak, by
można ją ciasno przesunąć pomiędzy szpilkami.
2.
Monetę wrzuć do wrzątku na 1 min.; następnie wyjmij pęsetą i spróbuj przesunąć pomiędzy
szpilkami.
3.
Metalową skuwkę wrzuć do wrzątku na 1 min a następnie nałóż na pióro najdalej jak można;
kawałeczkiem taśmy zaznacz miejsce, do którego dochodzi skuwka.
4.
Szybko zdejmij skuwkę z pióra i pozwól jej przestygnąć.
5.
Ponownie nałóż na pióro i porównaj położenie.




Jakie zjawisko obserwujesz w tym doświadczeniu?
Dlaczego rozgrzaną skuwkę należało szybko zdjąć z pióra?
Jak nałożyć na koło ciasną, metalową obręcz?
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Doświadczenie nr 3

Ciśnienie atmosferyczne

Przygotuj: kartkę papieru, szklankę z wodą.
Wykonanie:
1.
Nalej do szklanki wody do pełna.
2.
Przykryj ją kartką papieru i odwróć szybkim ruchem do góry dnem.
 Co dzieje się z kartką papieru i wodą w szklance?
 Jak wytłumaczyć to zjawisko?
Doświadczenie nr 4

Samochód z napędem na monety

Przygotuj: samochód zabawkę; stół; linkę (długość co najmniej 1m); kosz do zabawy; dużo monet i
innych cięższych przedmiotów; parę nożyczek.
Wykonaj:
1.
Jeden koniec linki mocno przywiąż do kosza, a drugi do samochodu.
2.
Samochód tak postaw na stole, aby przywiązany do niego kosz swobodnie zwisał ze stołu.
3.
Do kosza wsyp monety i obserwuj, co się stanie.
Co się stanie?
Samochód zacznie się poruszać. Będzie jechał tym szybciej, im większy ciężar będzie w koszu.

Doświadczenie nr 5

Superfontanny

Przygotuj: 2 słoiki po dżemie, bez zakrętek; słoik po dżemie, z zakrętką; 2 słomki; wodę,
zafarbowaną farbami wodnymi; plastelinę lub gumę do żucia; młotek; gwóźdź; pudełko.
Wykonanie:
1. Młotkiem i gwoździem zrób jeden otwór na obrzeżu
zakrętki, a po przeciwnej stronie drugi.
2. Przez otwory przełóż słomki. Ustaw je tak, jak pokazaliśmy
na rysunku i przymocuj je plasteliną lub gumą do żucia.
3. Dwa słoiki do połowy napełnij zafarbowaną wodą,
następnie weź przygotowaną zakrętkę i tak zakręć ją na
jednym ze słoików, aby jedna słomka wystawała ze słoika,
a druga była w wodzie.
4. Jeden otwarty słoik z wodą postaw na stabilnym pudełku, a
drugi obok pudełka.
5. Słoik z zakrętką odwróć do góry nogami i zainstaluj go, jak
na poniższym rysunku.
Co się stanie?
W zamkniętym słoiku wytryśnie fontanna.
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW

Ja, ………..……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………….,
imię, nazwisko uczestnika konkursu
ur. …………………………………………………………… w ………………………………………
ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………. w ……..………………...……. ,
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w IX edycji
Wojewódzkiego Konkursu Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne oraz przetwarzanie danych
osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu
wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka
konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) dane osobowe mogą zostać udostępnione na liście laureatów i finalistów konkursu
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu,
3) podanie danych jest dobrowolne,
4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ogólnym IX edycji konkursu Ścieżki FizycznoEkologiczne organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 w Toruniu dla uczniów szkół
podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów
prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2018/2019 wraz z załącznikami,
regulaminem szczegółowym oraz akceptuję ich zapisy.

…………………………………..
(data)

………………………………………..
czytelny podpis składającego oświadczenie

*

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika
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Załącznik nr 2
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół,
promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika
konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do
konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………..
(data)

………………………………………..
czytelny podpis składającego oświadczenie

*

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika
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