
 
 

 

Regulamin konkursu „WIEM WSZYSTKO I”, 

organizowanego przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

 

1. CEL KONKURSU: 

 pogłębianie wiedzy z zakresu chemii, fizyki i informatyki oraz wiedzy ogólnej uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, 

 integracja młodzieży fascynującej się naukami ścisłymi, 

 zwrócenie uwagi na możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie nauk ścisłych. 

 

2. ADRESACI KONKURSU: 

 W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

3. DZIEDZINY PYTAŃ KONKURSOWYCH: 

Dziedzinami wiedzy w konkursie są: chemia, fizyka, informatyka, sport i muzyka oraz pytania 

„niespodzianki”. 

 

4. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: 

Każda Szkoła może zgłosić do konkursu od 1 do 4 dwuosobowych zespołów 

Zgłoszenia zespołu może dokonać Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatora do dnia 14 kwietnia 2017 r. 

wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać: 

- drogą elektroniczną na adres: forummlodych@ajd.czest.pl   

lub 

- pocztą na adres: Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,  Al. Armii Krajowej 

13/15, 42-200 Częstochowa (tel. 34 361 51 54) 

z dopiskiem Konkurs „WIEM WSZYSTKO I” 

 

5. ZASADY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU: 

Pierwszy etap konkursu ma na celu wyłonienie, spośród wszystkich zgłoszonych,  

8 dwuosobowych drużyn, które wezmą udział w kolejnych etapach. Dalsze etapy będą miały 

charakter pucharowy, w których drużyna przegrywająca odpada. 
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W eliminacjach, jak i dalszych etapach konkursu udział biorą tylko drużyny dwuosobowe. 

W ćwierćfinale weźmie udział 8 drużyn wyłonionych w drodze eliminacji, które zostaną 

połączone drogą losowania w 4 pary. Zwycięskie drużyny z każdej z 4 par spotykają się  

w półfinale, a dwie najlepsze drużyny w wielkim finale. 

 

Podczas ćwierćfinału, półfinału oraz finału konkursu przewidziany jest udział i wsparcie dla 

uczestników ze strony ich szkolnych koleżanek i kolegów. Każda Szkoła, z której drużyna 

została zakwalifikowana powinna oddelegować uczniów, którzy będą kibicować swojej drużynie. 

 

ELIMINACJE (I ETAP) 

Eliminacje (I etap) odbędą się 28 kwietnia 2017 r. w budynku Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Al. Armii Krajowej 13/15. 

Szczegółowe informacje o godzinie eliminacji zostaną rozesłane do zainteresowanych drogą  

e-mailową i będą podane na stronie internetowej http://www.ich.ajd.czest.pl 

 

Eliminacje (I etap) przeprowadzone zostaną w formie pisemnej i obejmować będą 60 pytań 

testowych (test jednokrotnego wyboru) oraz jedno pytanie otwarte z dziedzin, które podano  

w pkt. 3 Regulaminu. 

Pytanie otwarte będzie oceniane przez Jury tylko w przypadku, gdy kilka drużyn uzyska taką 

samą liczbę punktów koniecznych do awansu do ćwierćfinału. 

Test będzie trwał 60 minut. 

 

O dopuszczeniu do II etapu konkursu Szkoła zostanie poinformowana drogą e-mailową do dnia 

15 maja 2017r. (na adres e-mail podany na formularzu zgłoszeniowym). 

Uczestnicy I etapu mają możliwość wglądu do testów eliminacyjnych ocenionych przez Jury. 

 

FAZA FINAŁOWA (II ETAP) 

II etap konkursu odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w budynku Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Al. Armii Krajowej 13/15. 

 

Faza finałowa składa się z trzech etapów: ćwierćfinału, półfinału i finału.  

 

Ćwierćfinał 

W ćwierćfinale bierze udział 8 dwuosobowych drużyn wyłonionych na etapie eliminacji 

Ćwierćfinał odbywa się według następujących zasad: 

 Drużyny zostają połączone drogą losowania w 4 pary, które będą ze sobą konkurować. 

 Każda drużyna losuje planszę z układem dziedzin. Przykładowy zestaw pól podano poniżej: 

Niespodzianka - Muzyka - Informatyka - Chemia - Sport - Fizyka - Niespodzianka itd…….. 

 Każda plansza zawiera 13 pól z dziedzinami; 

 Pytania z każdej dziedziny są za 1 (łatwiejsze) lub za 2 punkty (trudniejsze). 

 Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 1 pkt to przesuwa się o 1 pole 

do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi cofa się o jedno). 

 Jeżeli drużyna wybierze i odpowie prawidłowo na pytanie za 2 pkt to przesuwa się o 2 pola 

do przodu (lub przy błędnej odpowiedzi cofa się o dwa pola).  
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 Decyzja o wyborze trudności pytania należy do drużyny, co umożliwia pomijanie niektórych 

dziedzin.  

 Drużyny rozpoczynają grę z pola „Niespodzianka”. Jeśli nie udzielą prawidłowej odpowiedzi 

na pytanie na pierwszym polu, to pozostają na nim do momentu udzielenia prawidłowej 

odpowiedzi z tej dziedziny. 

 Wygrywa ta drużyna, która pierwsza osiągnie ostatnie pole na planszy. 

 Przewidziany czas na odpowiedź na pytanie wynosi 15 sekund. 

 Maksymalny czas jednej rozgrywki w fazie pucharowej (ćwierćfinał i półfinał) to 20 minut. 

W przypadku przekroczenia limitu czasowego wygrywa ta drużyna, która znajdzie się dalej 

na polu planszowym.  

 

Półfinał i finał 

Do półfinału przechodzą 4 drużyny wyłonione w ćwierćfinale. W drodze losowania zostaną one 

połączone w 2 pary, które będą ze sobą konkurować. 

Do finału przechodzą 2 drużyny wyłonione w półfinale. 

Zasady półfinału i finału są takie same jak ćwierćfinału. 

 

6. TERMINARZ KONKURSU: 

 Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 14 kwietnia 2017r. 

 Eliminacje (I etap): 28 kwietnia 2017r. 

 Ćwierćfinał, półfinał i finał (II etap): 13 czerwca 2017r. 

 

7. NAGRODY KONKURSOWE: 

Nagrody przyznawane są indywidualnie dla każdego uczestnika dwuosobowej zwycięskiej 

drużyny. 

Pierwsza – za zajęcie I miejsca – nagrody rzeczowe 

Druga – za zajęcie II miejsca – nagrody rzeczowe 

Trzecia – za zajęcie III miejsca dla dwóch zespołów, które odpadną w półfinale – nagrody 

rzeczowe 
Czwarta – dla czterech zespołów, które odpadną w ćwierćfinale – nagrody rzeczowe. 

 

8. WRĘCZENIE NAGRÓD: 

Wszystkie nagrody zostaną wręczone w dniu finału (13 czerwca 2017r.). 

 

9. JURY KONKURSOWE: 

Nad całością konkursu czuwa Jury, którego skład ustala organizator konkursu, czyli Akademia 

im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

10. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W konkursie mogą brać udział zespoły dwuosobowe (uczniowie wszystkich klas szkół 

ponadgimnazjalnych) wytypowane przez szkoły. Szkoła może zgłosić maksymalnie  

4 zespoły.  



 Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do wyznaczenia opiekuna/opiekunów uczniów biorących 

udział w konkursie. Opiekun nie bierze udziału w konkursie. 

 Opiekun zobowiązany jest do: 

 poinformowania organizatora najpóźniej 4 dni przed I etapem konkursu o ewentualnej 

zmianie składu uczestników, 

 przedstawienia w dniu konkursu legitymacji szkolnych wszystkich uczestników. 

 Uczestnik może być reprezentantem tylko jednego zespołu. 

 Zmiana uczestnika w składzie zespołu możliwa jest do chwili ostatecznego złożenia 

formularza zgłoszeniowego przez opiekuna. 

 Pojawienie się drużyny w niepełnym składzie powoduje jej dyskwalifikację. 

 Podczas konkursu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych. 

 

 

 


