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XIV MEGAOLIMPIADA WIEDZY
pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty

REGULAMIN  KONKURSÓW 

DLA UCZNIÓW KLAS  II i III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

            Przeprowadzone zostaną następujące konkursy:

1. Matematyczno-przyrodniczy.
2. Ortograficzny.
3. Języka angielskiego.

 ORGANIZATOR
Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy, 

80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1

 CELE KONKURSU
1. Aktywizacja oraz promowanie miłośników nauk i uczniów uzdolnionych. 
2. Rozwijanie zainteresowania językami: polskim i angielskim oraz matematyką i przyrodą.
3. Kształtowanie  umiejętności logicznego myślenia, skupiania uwagi, spostrzegawczości, a także

posługiwania się zdobytą wiedza.

 UCZESTNICY
1. W konkursach uczestniczą uczniowie klas II i III szkół  podstawowych z województwa 

pomorskiego.
2. W każdym z trzech konkursów szkołę może reprezentować czterech uczniów (dwóch uczniów 

z klas drugich oraz dwóch z klas trzecich).
3. Organizatorzy zachęcają do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

 TERMINY
1. Konkursy z poszczególnych przedmiotów odbędą się w terminie 30.01.2019 -1.02.2019. w 

siedzibie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy  przy ul. Św. 
Barbary 1 

2. Dokładne daty i godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej: www.gsp-lingwista.eu do dnia 21.01.2019 r.

Zgłoszenia:
Uczestników należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019  r. jedynie poprzez 
wypełnienie elektronicznego  formularza dostępnego  na stronie organizatora. 

Aby otworzyć formularz, należy przejść do strony GSP „Lingwista”
 www.gsp-lingwista.eu, a następnie do zakładki „Konkursy”.

http://www.gsp-lingwista.eu/
http://www.gsp-lingwista.eu/
mailto:gsp@oswiatalingwista.eu


UWAGA!
Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać ze sobą w dniu konkursu 
pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Druk zgody dla uczestników zostanie opublikowany na stronie internetowej
organizatora w zakładce „Konkursy”.

 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Tematyka  oraz  wymagania  konkursów  obejmują  treści  podstawy  programowej  

z zagadnieniami wybiegającymi poza te treści.
2. W konkursie ortograficznym uczniowie piszą test ortograficzny, w którym mogą znajdować się

wyrazy z lukami, rebusy, krzyżówki itp.
3. W zestawach konkursowych mogą znajdować się zadania otwarte . 
4. Czas na rozwiązywanie zadań wynosi 45 minut.
5. Podczas rozwiązywania zadań matematycznych uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów 

ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 OCENA
Zestawy konkursowe oceniać będą nauczyciele Gdańskiej Szkoły Podstawowej  „Lingwista” 
im. Zjednoczonej Europy.

 LAUREACI
Laureatami  konkursów  zostają  osoby,  które  osiągnęły  trzy  najwyższe  wyniki  w  danym
konkursie zdobywając jednocześnie nie mniej niż 80% poprawności.

Wyniki konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej:  www.gsp-lingwista.eu do
dnia 1.03.2019 r.

Prace  konkursowe  zostaną  zdeponowane  w  siedzibie  organizatora  i  przechowywane  do
30.06.2019  r.  Na  życzenie  rodzica  lub  nauczyciela  mogą  zostać  przedstawione  do wglądu
 po zakończeniu Megaolimpiady i podaniu wyników do publicznej wiadomości.

O  uroczystym  wręczeniu  nagród  laureaci  zostaną  poinformowani  przez  organizatora  po
ogłoszeniu wyników. Termin oraz miejsce rozdania nagród zostaną zamieszczone na stronie
internetowej: 

www.gsp-lingwista.eu

Serdecznie  zapraszamy !
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