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CELE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA GIMNAZJÓW 
 

o Rozwijanie zainteresowań uczniów 

o Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu 

o Rozwijanie zdolności twórczego myślenia 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz. U. Nr 13 z 2002r. poz. 125) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
 i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007r. poz. 562) z późniejszymi 
zmianami Kuratorium Oświaty w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli organizują dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2007/2008 
następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim: języka polskiego, historyczny, 
matematyczny, biologiczny, geograficzny, chemiczny, języka angielskiego języka 
niemieckiego, języka rosyjskiego, informatyczny. 
 
o Konkurs przedmiotowy obejmuje i poszerza treści podstawy programowej danego 

przedmiotu. 

o W konkursach mogą brać udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych, 

wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Listę kandydatów do I etapu konkursów, 

z wyszczególnieniem przedmiotów (z wyjątkiem pierwszego konkursu 

matematycznego – Gimnazjalny Mistrz Rachunków i konkursu informatycznego  

z odrębnymi regulaminami), dyrektor szkoły zgłasza do 28 września 2007r. do 

wizytatora, któremu podlega szkoła.  

 Uczniowie, którzy nie zostaną zgłoszeni, nie będą mogli uczestniczyć w konkursach. 

o Uczeń moŜe brać udział w więcej niŜ jednym konkursie.  

o Prace uczniów z eliminacji szkolnych naleŜy przechowywać do końca roku  

szkolnego.  

o Na kaŜdym etapie wymagane jest okazanie legitymacji szkolnej. 

o Nie organizuje się konkursów w dodatkowych terminach.  

o Na kaŜdym z etapów, w przypadku zauwaŜenia przez Komisję Konkursową 

podejmowania próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczestnika 



Przewodniczący Komisji ma obowiązek uniewaŜnić pracę ucznia i przerwać jego 

udział w Konkursie. Ten fakt Komisja odnotowuje w protokole. 

o Komisje Konkursowe sprawdzające prace przyznają pełne punkty (nie będzie 

uznawana punktacja ułamkowa). 

o Do II etapu zakwalifikowanych będzie po 150 uczniów z najwyŜszą punktacją pod 

warunkiem, Ŝe uzyskają nie mniej niŜ 60% liczby punktów zdobytych przez ucznia 

z najwyŜszą punktacją (z wyjątkiem pierwszego konkursu matematycznego – 

Gimnazjalny Mistrz Rachunków i konkursu informatycznego z odrębnymi 

regulaminami). 

o Po przeprowadzeniu II etapu Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych 

zobowiązani są do przesłania prac wszystkich uczestników konkursu do 

Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych w celu ich 

weryfikacji. 

o Do III etapu zakwalifikowanych będzie po 50 uczniów z najwyŜszą punktacją pod 

warunkiem, Ŝe uzyskają nie mniej niŜ 60% liczby punktów zdobytych przez ucznia 

z najwyŜszą punktacją (z wyjątkiem pierwszego konkursu matematycznego – 

Gimnazjalny Mistrz Rachunków i konkursu informatycznego z odrębnymi 

regulaminami). 

o Finalistą Konkursu jest uczeń, który zakwalifikował się do finału i wziął w nim 

udział, rozwiązując zadania przewidziane na tym etapie.  

o Laureatem jest uczeń, który wziął udział w finale i znalazł się w gronie 15 uczniów 

z najwyŜszą liczbą punktów. 

o Na kaŜdym etapie uczeń wraz z nauczycielem przygotowującym mają prawo 

wglądu do pracy pisemnej. To samo prawo przysługuje równieŜ rodzicom 

lub opiekunom ucznia. 

o Na kaŜdym etapie Konkursu uczestnik zachowujący się niewłaściwie (tzn. 

sprzecznie z zasadami kultury) moŜe zostać zdyskwalifikowany przez Komisję 

Konkursową. 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 

 z 2007r. poz. 562 )z późniejszymi zmianami postanawia się, Ŝe: 



• laureaci konkursu przedmiotowego z języka polskiego i historii są zwolnieni z części 

pierwszej egzaminu gimnazjalnego, obejmującej umiejętności i wiadomości z zakresu 

przedmiotów humanistycznych, 

• laureaci konkursu przedmiotowego z matematyki, biologii, geografii, chemii i fizyki są 

zwolnieni z części drugiej egzaminu gimnazjalnego, obejmującej umiejętności 

i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

• zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne 

z uzyskaniem z tej części najwyŜszego wyniku, 

• laureaci wszystkich organizowanych konkursów przedmiotowych otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, 

• udział w finale uczestnika konkursu dyrektorzy szkół odnotują na świadectwie szkolnym 

ucznia. 

Podstawą zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jest 

zaświadczenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
 

Od wyników konkursów nauczycielom przedmiotów lub opiekunom uczniów 

przysługuje prawo pisemnego odwołania w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników  

w Internecie. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia pisma. 

Odwołania dotyczące eliminacji I etapu rozpatruje Komisja Konkursowa powołana do 

przeprowadzenia tego etapu Konkursu (naleŜy je kierować na adres placówki, w której 

odbywały się eliminacje). 

Odwołania dotyczące wyników II i III etapu rozpatrują komisje powołane przez 

Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych (adres: 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

25-432 Kielce, ul. Marsz. Piłsudskiego 42; informatyczny – Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli, 25-432 Kielce, ul. Marsz. Piłsudskiego 42 ).  

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej (adres: Kuratorium Oświaty, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3). 

 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACJA KONKURSÓW 
 

Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w gimnazjach województwa 

świętokrzyskiego w roku szkolnym 2007/2008 Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał 

Wojewódzką Komisję Konkursową w składzie: 

• Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:  
      Ewa Mirowska - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty 
• Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

Sławomir Meresiński - Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Doskonalenia 
Nauczycieli 

• BoŜena Zielińska – wizytator Kuratorium Oświaty 
• ElŜbieta Czerwonka – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
• Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach 
 
oraz członków – 

 Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych: 

 

Konkurs Języka Polskiego 

Jolanta Kukli ńska, doradca metodyczny języka 
polskiego SODMiDN w Kielcach – 
przewodnicząca 

Konkurs Historyczny 

Dorota Batóg, doradca metodyczny historii 
SODMiDN w Kielcach – przewodnicząca 

ElŜbieta Pachowicz - nauczyciel historii 

- wiceprzewodnicząca 

Józef Nowak - nauczyciel historii 
 

Konkurs Matematyczny 
Danuta Pyrek, doradca metodyczny matematyki 
SODMiDN w Kielcach - przewodnicząca 
Barbara Sękalska, doradca metodyczny 
matematyki SODMiDN w Kielcach – 
wiceprzewodnicząca 

 

Konkurs Biologiczny 
 

 

Renata Rabczyńska, doradca metodyczny 
biologii SODMiDN w Kielcach - przewodnicząca 

Ilona śeber - Dzikowska - wiceprzewodnicząca 

 

Konkurs Geograficzny  
Barbara Dziedzic doradca metodyczny geografii 
SODMiDN w Kielcach - przewodnicząca 
Barbara Piróg – wiceprzewodnicząca 
 



Konkurs Chemiczny   

Iwona Oborska, nauczyciel chemii I LO 

 w Kielcach - przewodnicząca 
Joanna Kimla doradca metodyczny chemii 
 w SODMiDN w Kielcach - wiceprzewodnicząca 

Konkurs Języka Angielskiego 
 

Dorota Ostaszewska, doradca metodyczny 
języka angielskiego w SODMiDN w Kielcach  
– przewodnicząca 
Agnieszka Robak, nauczyciel języka 
angielskiego  W Zespole Szkół Elektrycznych- 
wiceprzewodnicząca 

Konkurs Języka Niemieckiego  
 

Tomasz Świerczyna, nauczyciel języka 
niemieckiego w V LO w Kielcach 

- przewodniczący 
Daria Salwa - nauczyciel języka niemieckiego  
w V LO w Kielcach - wiceprzewodnicząca 

Konkurs Języka Rosyjskiego 
Wiesława Grosicka, nauczyciel języka 
rosyjskiego w Gimnazjum nr 1 w Kielcach 
- przewodnicząca 

Konkurs Informatyczny 

Anna Trawka, konsultant ŚCDN – 
przewodnicząca, 

Monika Zawadzka-Chłopek, doradca 
metodyczny informatyki w SODMiDN  
w Kielcach – wiceprzewodnicząca 
GraŜyna Pauli – konsultant ŚCDN 

 
Adresy: 
Kuratorium O światy 
25-516 Kielce 
Al. IX Wieków Kielc 3 tel. (0-41) 342-16-44 
 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego                                                                      
i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach 
25-432 Kielce, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 tel./fax (0-41) 332-32-03 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 
25-432 Kielce, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 tel.(0-41) 362-45-48, (0-41) 362-45-13 
 

Regulaminy konkursów przedmiotowych opracowują Przewodniczący Wojewódzkich 

Komisji Konkursów Przedmiotowych, a zatwierdza Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej. 

KaŜdy regulamin konkursu przedmiotowego zawiera: 

1) zasady przeprowadzania konkursu,  

2) wymagany zakres wiedzy i umiejętności na poszczególnych etapach, 

3) wykaz literatury obowiązującej uczestników. 



Wszystkie konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów. Zadania ustalają, 

z upowaŜnienia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkie Komisje Konkursów 

Przedmiotowych. Na kaŜdym etapie kopertę z tematami prac pisemnych, testami lub 

zadaniami Przewodniczący Komisji otwiera w obecności uczestników. 

Prace pisemne uczestników wszystkich etapów będą kodowane. Prace pisemne oraz arkusze 

sprawozdawcze przechowują do końca roku szkolnego 2007/2008: 

• I etap - Przewodniczący Gminnych / Międzygminnych Komisji Konkursowych  

• II i III etap - Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych 

Lista uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów umieszczana będzie  

na stronach internetowych organizatorów: 

www.kuratorium.kielce.pl/konkursy 

www.sodmidn.kielce.pl/konkursy 

 

 Po I etapach konkursów informacji o wynikach uczniów, którzy nie 

zakwalifikowali się do II etapu, udzielają Przewodniczący Gminnych / Międzygminnych 

Komisji Konkursowych. 

Po II i III etapach konkursów informacj ę o wynikach uczniów, których nazwiska 

nie znalazły się na listach, uzyskać moŜna pod numerem telefonu (041) 332 32 03.  



 

TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  

w roku szkolnym 2007/2008 

 

Etapy 
Lp. Nazwa konkursu 

I (godz. 1100) II (godz. 1100) III (godz. 1000) 

1. Konkurs Geograficzny 16.10 27.11. 05.01 

2. Konkurs Historyczny 19.10 14.12 16.02 

3. Konkurs Chemiczny 23.10 06.12 26.01 

4. Konkurs Biologiczny 26.10 03.12 19.01 

5. Konkurs Języka Polskiego 06.11 03.01 23.02 

6. Konkurs Matematyczny 23.11 04.03 05.04 

pisemny  01.03 7. Konkurs Języka Angielskiego 13.11 23.01 

ustny 18.03 

pisemny 08.03 8. Konkurs Języka Niemieckiego 16.11 12.02 

ustny 26.03 

pisemny 15.03 9. Konkurs Języka Rosyjskiego 20.11 20.02 

ustny 02.04 

10. Konkurs Informatyczny 17.12 26.02 27.03 

 

I etap - eliminacje gminne lub międzygminne  

 Za organizację i przebieg I etapu (eliminacje gminne, miejsko-gminne lub 

międzygminne) odpowiadają wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, 

Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach  

w rejonach: 

L.p. Rejon Nazwisko i imię koordynatora 
1. Rejon I- 

powiat Kielce 
Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach 

2.  Rejon II –  
powiaty: Busko – 
Zdrój i Staszów 

Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 
oddział w Busku Zdroju  

3. Rejon III –  
powiaty: Jędrzejów     
i Włoszczowa 

Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 
oddział we Włoszczowie 

4. Rejon IV –  Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 



SkarŜysko- Kamienna 
i Końskie 

oddział w Starachowicach i we Włoszczowie 

5.  Rejon V –  
Starachowice   
i  Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 
oddział w Starachowicach 

6.  Rejon VI –  
Sandomierz i Opatów 

Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 
oddział w Sandomierzu 

7.  Rejon VII –  
Kazimierza Wielka      
i Pińczów 

Wizytatorzy Wydziału Wychowania Przedszkolnego, Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Kielcach – 
oddział w Busku Zdroju  

8.  Rejon VIII – 
Miasto Kielce 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

 
 Wykaz szkół kieleckich, w których będą odbywać się eliminacje I etapu, znajduje się 

w INFORMATORZE w regulaminach poszczególnych konkursów. 

Po przeprowadzeniu eliminacji I etapu Przewodniczący Komisji Konkursowych 

zobowiązani są w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia eliminacji przesłać arkusz 

sprawozdawczy do Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych, 

zapisany w formacie arkusza kalkulacyjnego wg załączonego wzoru, zamieszczonego  

na ostatniej stronie INFORMATORA, na adres: 

sodmidn@sodmidn.kielce.pl 
 

Gotowy formularz w postaci pliku elektronicznego do ściągnięcia umieszczony jest  
na stronach internetowych: 

 
www.kuratorium.kielce.pl/konkursy 
www.sodmidn.kielce.pl/konkursy 

Uwaga: 

Dane do arkusza prosimy wpisywać bez formatowania. Ułatwi to dalsze przetwarzanie 

informacji. 

W przypadku niedotrzymania terminu nadesłania protokołu wyniki eliminacji z danej 

komisji nie będą brane pod uwagę. 

Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu ustalają Przewodniczący Wojewódzkich 

Komisji Przedmiotowych i umieszczają w ciągu 10 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji 

na witrynach internetowych Kuratorium Oświaty i SODMiDN pod adresami:  

www.kuratorium.kielce.pl/konkursy 
www.sodmidn.kielce.pl/konkursy 

 
 
 
 



II etap – eliminacje rejonowe 
 

Rejony i adresy szkół, w których odbywać się będą II etapy konkursów,  

ustalą koordynatorzy w porozumieniu z Przewodniczącymi Wojewódzkich Komisji 

Przedmiotowych po zakończeniu I etapu.  

 W pracach Rejonowych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału 

nauczyciele, którzy przygotowują swoich uczniów do konkursu w danym rejonie. 

Nauczyciele biorący udział w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej 

zobowiązani są nie ujawniać wyników ze względu na późniejszą weryfikacj ę prac  

i moŜliwość zmian.  

 Po przeprowadzeniu II etapu Przewodniczący Rejonowej Komisji Konkursowej 

zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji przesłać arkusz 

sprawozdawczy oraz prace wszystkich uczestników do Przewodniczących Wojewódzkich 

Komisji Konkursów Przedmiotowych na adres: 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

25-432 Kielce, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 
 

Po weryfikacji prac Wojewódzkie Komisje Konkursów Przedmiotowych w ciągu 14 dni od 

dnia przeprowadzenia eliminacji zamieszczają listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu 

oraz informację o miejscu przeprowadzenia wojewódzkiego etapu konkursu 

na witrynach internetowych Kuratorium Oświaty i  SODMiDN pod adresami: 

www.kuratorium.kielce.pl/konkursy 
 

www.sodmidn.kielce.pl/konkursy 
 

III etap – eliminacje wojewódzkie 

 Eliminacje wojewódzkie przeprowadzają Wojewódzkie Komisje Konkursów 

Przedmiotowych. W pracy Komisji nie mogą brać udziału nauczyciele przygotowujący 

finalistów. 

 Laureatami danego konkursu zostaje piętnastu uczniów, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów. 

Listy laureatów ustalają Wojewódzkie Komisje Konkursów Przedmiotowych 

w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 



 Listy laureatów opublikowane zostaną w ciągu 7 dni od daty zakończenia III etapu 

danego konkursu na witrynach internetowych Kuratorium Oświaty w Kielcach i SODMiDN 

pod adresami:  

www.kuratorium.kielce.pl/konkursy 
 

www.sodmidn.kielce.pl/konkursy 
 

 Regulaminy oraz bieŜące informacje związane z przeprowadzanymi konkursami 

opublikowane zostaną na witrynach internetowych Kuratorium O światy w Kielcach  

i SODMiDN pod wyŜej wskazanymi adresami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin 
V Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  
 

I. Uwagi ogólne: 
 

1. Uczeń rozwiązuje zadania piórem lub długopisem (nie ołówkiem), nie moŜe 

uŜywać korektora. 

2. Odpowiedzi zapisuje czytelnie przy kaŜdym zadaniu w miejscu na to 

przeznaczonym. 

3. Czas pracy na kaŜdym etapie wynosi 90 minut. 

4. W zestawie zadań poszczególnych etapów zostanie określona punktacja. 

5. W rozwiązaniach zadań trzeba przedstawić tok rozumowania prowadzący  

do ostatecznego wyniku. 

6. Jeśli uczeń udzielając odpowiedzi na pytania wpisze zarówno odpowiedź 

poprawną jak i błędną wówczas nie przyznaje się punktów (0 pkt) za to zadanie. 

 
II. Tematyka Konkursu 

A. Zakres wiadomości 

I etap –Ziemia jako środowisko Ŝycia. 

1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie 

- Ziemia w Układzie Słonecznym, 

- współrzędne geograficzne, 

- ruchy Ziemi i ich wpływ na Ŝycie człowieka. 

2. Mapa źródłem informacji geograficznej.  

3. Sfery powłoki ziemskiej i ich współzaleŜności 

- pogoda i klimat, czynniki klimatotwórcze na świecie, 

- typy klimatów strefy umiarkowanej i okołobiegunowej, 

- wody powierzchniowe strefy umiarkowanej, 

- Morze Bałtyckie śródlądowym morzem Europy, 

- procesy endogeniczne (wulkanizm, trzęsienia ziemi, ruchy górotwórcze)  

na świecie, 

- procesy egzogeniczne (działalność wiatru, rzek, lodowców. procesy krasowe  

i rzeźbotwórcza działalność morza) na świecie, 

- procesy glebotwórcze, typy gleb na świecie. 

 



II etap – Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze świata. 

1. Przemiany demograficzne na świecie 

- zróŜnicowanie przyrostu naturalnego, 

- struktura ludności wg wieku i płci, 

- zróŜnicowanie rozmieszczenia ludności, 

- ludność według ras i religii, 

- migracje ludności na świecie przyczyny i skutki. 

1. Procesy urbanizacyjne na świecie 

- wielkie miasta świata, typy zespołów miejskich, 

- problemy wielkich miast. 

3. Gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi 

- odnawialne i nieodnawialne surowce energetyczne, 

- obszary występowania surowców energetycznych. 

4. Przemysł energetyczny na świecie 

5. Rolnictwo na świecie 

- przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, 

- główne rejony upraw roślin zboŜowych na świecie. 

6. ZróŜnicowanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego państw świata 

- wskaźniki rozwoju gospodarczego, 

- cechy społeczno – ekonomiczne państw wysoko i słabo rozwiniętych. 

7. Usługi jako dział gospodarki 

- transport na świecie i jego znaczenie, 

- rola turystyki w gospodarce państw. 

8. Źródła konfliktów i próby ich rozwi ązywania na świecie 

9. Ochrona krajobrazu przyrodniczego 

- negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. 

III etap – Potencjał naturalny, ludnościowy i gospodarczy Polski. 

1. Polska w Europie 

- połoŜenia Polski – korzyści i zagroŜenia, 

- sąsiedzi Polski. 

2. Środowisko przyrodnicze Polski 

- ukształtowanie powierzchni, 



- cechy klimatu Polski, 

- rzeki i jeziora, 

- formy ochrony przyrody (parki narodowe), 

3. Ludność i procesy osadnicze Polski 

- zmiany liczby ludności po II wojnie światowej, 

- rozmieszczenie ludności, 

- migracje wewnętrzne i zewnętrzne, 

- mniejszości narodowe w Polsce, 

- struktura zawodowa i bezrobocie, 

- procesy urbanizacyjne. 

4. Problemy gospodarcze Polski 

- transformacja polskiej gospodarki, 

- czynniki lokalizacji przemysłu, 

- zróŜnicowanie poziomu uprzemysłowienia Polski; okręgi przemysłowe, 

- inwestycje zagraniczne w Polsce, 

- kierunki produkcji rolnej, 

- wykorzystanie uŜytków rolnych, 

- transport lądowy i jego znaczenie, 

5. Regiony turystyczne w Polsce 

 

B. Zakres umiejętności / na wszystkich etapach/ 

- praktyczna znajomość mapy, podziałki oraz obliczanie wysokości górowania 

Słońca w róŜnych porach roku, 

- definiowanie pojęć geograficznych oraz stosowanie ich w praktyce, 

- interpretowanie wykresów, danych statystycznych i tabel, 

- analiza związków przyczynowo- skutkowych zjawisk i procesów  

w środowisku geograficznym, 

- diagnozowanie i prognozowanie przebiegu zjawisk, 

- korzystanie z róŜnych materiałów źródłowych. 

 

 

 

 



III. Przebieg Konkursu 

Wszystkie etapy przeprowadzone będą w formie pisemnej, która będzie uwzględniać 

wiadomości i umiejętności uczniów. 

 

I etap – gminny, miejsko- gminny lub międzygminny. 

 

Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 

Gimnazjum nr 8, ul. Górników 

Staszicowskich 22 a  

tel. 345-47-19 

Gimnazjum nr: 2, 4, 10, 12, 13, 14 

Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 

Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 

Plastycznych 

Gimnazjum nr 12, ul. Kujawska 18  

tel. 369-14-98 

Gimnazjum nr: 1, 3, 5, 8, 9, 24, 25, 26 

 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych 

ul. Radiowa 3 

tel. 344-90-65 

Gimnazjum nr: 6, 7, 11, 15, 16, 23 

Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 

Gimnazjum Językowe,  

I Społeczne Gimnazjum.  

 

IV. Przygotowanie uczniów 

1. Nauczyciel geografii powinien omówić z uczniami wymagania merytoryczne 

określone regulaminem, ukierunkować i wskazać literaturę. 

2. Uczeń przygotowujący się do Konkursu winien mieć moŜliwość korzystania 

 z róŜnych środków dydaktycznych. 

 

V. Wykaz literatury dla uczniów 

Podstawowym źródłem informacji dla uczestników Konkursu są podręczniki szkolne 

do gimnazjum oraz atlasy geograficzne. Literaturą uzupełniającą i poszerzającą wiedzę 

uczniów w zakresie tematyki Konkursu mogą stanowić podręczniki szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 



Ponadto uczniów obowiązuje literatura: 

1. Państwa świata. Słownik Szkolny pod red. T. Mołdawy, WSiP, Warszawa 1998. 

2. Słownik geograficzny pod redakcją J. Flisa, WSiP, Warszawa 1999. 

3. Świat w liczbach 2006/2007 pod red. J. Kądziołki, WSiP, Warszawa 2003 

 

Literatura dla nauczycieli: 

1. Barbag J., Geografia gospodarki świata, WSiP, Warszawa 1988. 

2. Dobosiewicz Z., Olszewski T., Geografia ekonomiczna świata, PWE,  

Warszawa 1994. 

3. Encyklopedia Geograficzna Świata, tom I – X , Wyd. Opress, Kraków 1997. 

4. Fierla I., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 1998. 

5. Fierla I., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 1998. 

6. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 2000. 

7. Makowski J., Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa 2005. 

8. Richling A., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 2005 

 
 

Autorzy regulaminu: 

Barbara Dziedzic - doradca metodyczny geografii 

 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Barbara Korbel, 

Barbara Piróg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Regulamin 

V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

 

Cele: 

 

- rozwijanie zainteresowań przeszłością, 

- popularyzowanie tematyki historycznej dotyczącej „Małej i Wielkiej Ojczyzny”, 

- rozbudzanie zainteresowania dorobkiem minionych pokoleń, 

- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu, otwieranie się na świat  i jego       

   róŜnorodny dorobek cywilizacyjno-społeczny, 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania złoŜoności związków przyczynowo-skutkowych, 

- uświadamianie młodzieŜy, Ŝe znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny    

   świat i relacje międzynarodowe, 

- wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości społeczno-cywilizacyjnych. 

 

Uczestnik Konkursu powinien: 

- wykazać się znajomością faktów i procesów historycznych dotyczących Polski, Europy  

i świata zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” oraz „Podstawach 

programowych z zakresu ścieŜek edukacyjnych w gimnazjum”, 

- ujmować treści historyczne w związkach przyczynowo – skutkowych, 

- oceniać fakty i wydarzenia historyczne, 

-odczytywać i interpretować róŜne źródła historyczne (teksty, ilustracje, mapy, wykresy), 

- znać pojęcia i terminy historyczne, 

- posługiwać się chronologią w interpretacji wydarzeń i procesów.  

 

Przebieg eliminacji: 

Etap szkolny 

 

Eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele historii w formie pisemnej i kwalifikują 

uczniów do pierwszego etapu. Prace uczestników eliminacji szkolnych powinny być 

przechowywane do końca roku szkolnego. 

 



I etap– gminny 

 

Czas trwania: 90 min. Uczniowie rozwiązują pisemny test przygotowany przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową sprawdzający wiedzę i umiejętności zgodnie z celami Konkursu, 

„Podstawą programową kształcenia ogólnego” oraz z zakresu  ścieŜek edukacyjnych  

w gimnazjum.  

 

Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 3, ul. Toporowskiego 40 
tel. 342-69-84 

Gimnazjum nr: 2, 4, 10, 12, 13, 14 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

Gimnazjum nr 13, ul. Górnicza 64 
tel. 345-18-02 

Gimnazjum nr: 1, 3, 5, 8, 9, 24, 25, 26 
 

Gimnazjum nr 14, 
 ul. Nowaka Jeziorańskiego 53 
tel.331-27-22 

Gimnazjum nr: 6, 7, 11, 15, 16, 23 
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe,  
I Społeczne Gimnazjum.  

 
Treści szczegółowe do pierwszego etapu Konkursu: 

1. Najstarsze cywilizacje w staroŜytności oraz ich dorobek kulturalny.    

2. Europa i świat w wiekach średnich.  

3. Początki państwa polskiego. Polska pierwszych Piastów i jego ewaluacja  

     za panowania Jagiellonów  

4. Wielkie odkrycia geograficzne w  XVI-XVIII w.  

5. Odrodzenie i reformacja w Europie.   

6. Wydarzenia z historii Polski i powszechnej w XVII i XVIII w.  

7. Europa doby napoleońskiej.  

8. Przemiany polityczne na mapie Europy i świata XIX w.  

9. Sytuacja  Polaków w warunkach braku niepodległości: powstania narodowe, wielka 

emigracja.  

10. I wojna światowa i jej konsekwencje. 

11. Polska, Europa i świat w okresie międzywojennym. 

 

 

 

 



II etap– rejonowy 
 
Czas trwania: 90 min. Uczniowie rozwiązują pisemny test przygotowany przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową sprawdzający wiedzę i umiejętności zgodnie z celami Konkursu,  

„Podstawą programową kształcenia ogólnego” oraz z zakresu ścieŜek edukacyjnych  

w gimnazjum”. 

 

Treści szczegółowe do drugiego etapu Konkursu: 
 

1. II wojna światowa: przyczyny, przebieg działań zbrojnych w Europie i na świecie.  

2. Polska w latach 1939-1945: 

- Przebieg działań zbrojnych we wrześniu 1939 r. 

- Polska pod okupacja niemiecką i radziecką. 

- Holokaust. 

- Polskie państwo podziemne. 

- Powstanie warszawskie. 

- Losy Polaków w kraju i na obczyźnie. 

3. Świat powojenny; przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne.  

- Powstanie dwóch bloków politycznych. 

- Konflikt Wschód – Zachód. 

- Dekolonizacja. 

- Rozpad bloku wschodniego. 

- Przemiany w kulturze masowej. 

- Terroryzm międzynarodowy – 11 września 2001 r.  

4. Polska po 1945 roku. 

-  Walka o kształt państwa (stalinizm, PRL). 

-  Kryzysy polityczne lat 1956, 1968, 1970. 

-  Wybór Polaka na papieŜa.  

-  Rok 1980 i powstanie Solidarności . 

-  Stan wojenny i lata osiemdziesiąte. 

-  Przełom roku 1989. 

-  Proces budowy III Rzeczypospolitej (do 1997 r.). 

 

 

 



III etap  –  wojewódzki 

Czas trwania: 90 min. Uczniowie rozwiązują pisemny test przygotowany przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową sprawdzający wiedzę i umiejętności zgodnie z celami Konkursu, 

„Podstawą programową kształcenia ogólnego” oraz z zakresu ścieŜek edukacyjnych  

w gimnazjum”, dotyczący odczytywania i analizy róŜnych źródeł historycznych.  

(Test będzie obejmował całość treści programowych realizowanych w gimnazjum).  

 

Literatura  

1. Chybowski W., Historia. Gimnazjum. Zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, 

Warszawa 2006 

2. Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993 

3. Historia. Encyklopedia szkolna PWN, pod red. B. Kaczorowskiego, Warszawa 2005 

4. Podręczniki (teksty i materiał ikonograficzny),  zeszyty ćwiczeń, zbiory tekstów   

     źródłowych do nauki historii w gimnazjum zatwierdzone przez MEN i dopuszczone do    

     uŜytku szkolnego 

5. Snoch B., Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Warszawa 1990     

6. Tazbir J., Atlas historyczny, Od staroŜytności do współczesności, wyd. Demart, Warszawa    

     2005 

oraz inna, według sugestii nauczyciela.  

 

 

Autor regulaminu: 

Dorota Batóg – doradca metodyczny historii, 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Regulamin 

V Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

 

Uwagi ogólne 
 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, którzy: 

- przejawiają szczególne uzdolnienia i zainteresowania przedmiotem, 

- umieją analizować i rozwiązywać problemy, 

- potrafią planować i wykonywać eksperymenty chemiczne. 

 
Konkurs obejmuje trzy etapy: 
 
- etap I (gminny lub międzygminny) 

 uczestnicy rozwiązują test wyboru zawierający 20 zadań, w tym 5 zadań rachunkowych 

 z przedstawionym sposobem rozwiązania. 

- etap II (rejonowy)  

obejmuje dwie części: w pierwszej naleŜy rozwiązać 4 zadania z treścią, a w drugiej 5 zadań 

problemowych. 

- etap III (wojewódzki)  

obejmuje dwie części – pisemną i praktyczną; na pracę pisemną składa się część testowa       

(7 zadań), rachunkowa (3 zadania) i problemowa (4 zadania). 

 

1. W kaŜdym etapie, przy danym zadaniu, uczeń będzie miał podaną liczbę punktów jaką 

moŜe otrzymać za prawidłowo rozwiązane zadanie. 

2. Na arkuszu konkursowym kaŜdego etapu podany będzie czas przewidziany na 

rozwiązanie zadań. 

3. Zadania naleŜy rozwiązywać długopisem lub piórem (nie ołówkiem). 

4. Uczniowie będą mogli korzystać ze swojego kalkulatora oraz z przygotowanych przez 

organizatorów: układu. okresowego pierwiastków, krzywych rozpuszczalności, szeregu 

napięciowego metali i tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli. 

 

 

 

 



Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

 
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 5, ul. Wspólna 17  
tel. 345-49-26 

Gimnazja nr: 1, 2, 9, 10, 12, 13, 16 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 
 

Gimnazjum nr 7, ul. KrzyŜanowskiej 7 
tel. 331-39-92 

Gimnazja nr: 3, 4, 5, 8, 14, 23, 24,  
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

Gimnazjum nr 16, os. Barwinek 31 
tel. 361-95-08 

Gimnazja nr: 6, 7, 11, 15, 25, 26 
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe,  
I Społeczne Gimnazjum.  

 
 
Tematyka i wymagane umiejętności na poszczególnych etapach 
 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na kolejnych etapach obejmuje 
równieŜ zakres z etapu  poprzedniego. 
 

I etap  
1. Właściwości fizyczne, występowanie oraz zastosowanie metali i niemetali (sód, potas,    

          magnez, wapń, miedź, cynk, Ŝelazo, glin, siarka, węgiel, tlen, azot, wodór, chlor). 

2. Tlenki zasadowe i kwasowe, wodorotlenki zasadowe, kwasy, sole : 

- wzory sumaryczne i strukturalne,  

- nazewnictwo systematyczne i zwyczajowe,  

- otrzymywanie, właściwości, zastosowanie oraz ich wpływ na środowisko. 

3. Powietrze: 

- charakterystyka składników powietrza, 

- źródła i skutki zanieczyszczeń (kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura 

ozonowa). 

4. Budowa atomu: 

- jądro (składniki), 

- elektrony, powłoki elektronowe, elektrony walencyjne, rdzeń atomowy, 

- izotopy, liczba atomowa i masowa, 

- promieniotwórczość naturalna (α i β-). 

5. Wiązania chemiczne: 

- kowalencyjne, 

- kowalencyjne-spolaryzowane,  

- jonowe, 



- właściwości substancji wynikające z określonego rodzaju wiązania. 

6. Woda i roztwory wodne: 

- rodzaje roztworów (nasycone i nienasycone), 

- dysocjacja jonowa soli oraz zasad i kwasów (równieŜ stopniowa), 

- wskaźniki kwasowo-zasadowe (oranŜ metylowy, fenoloftaleina, lakmus, papierek 

uniwersalny), 

- odczyn roztworu, 

- pH – w ujęciu jakościowym. 

7. Reakcje jonowe: 

- reakcja zobojętniania, 

- reakcja wypierania wodoru z kwasów przez metale, 

- reakcja wypierania metalu przez inny metal (szereg aktywności metali). 

8. Typy reakcji chemicznych: 

- endo- i egzoenergetyczne, 

- syntezy, analizy i wymiany. 

9. Zadania rachunkowe dotyczące: 

- prawa stałości składu związku chemicznego, 

- prawa zachowania masy, 

- rozpuszczalności, 

- stęŜenia procentowego, zatęŜania i rozcieńczania roztworu, 

- okresu połowicznego rozpadu. 

Wymagane umiejętności. 

Uczeń:  

- opisuje właściwości fizyczne wymienionych metali i niemetali oraz chemiczne 

(sodu, magnezu, wapnia, miedzi, glinu, siarki, tlenu, wodoru), 

- posługuje się poprawnym nazewnictwem systematycznym i zwyczajowym, 

- zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej (pełnej i 

skróconej), 

- opisuje zastosowanie najwaŜniejszych substancji: metali, niemetali, tlenków, 

kwasów, wodorotlenków i soli, 

- opisuje przyczyny powstawania najbardziej powszechnych zanieczyszczeń 

środowiska naturalnego, 

- odczytuje i interpretuje informacje z układu okresowego, wykresów i tablic 

rozpuszczalności, 



- rozróŜnia typy reakcji (syntezy, analizy, wymiany), 

- wykonuje obliczenia chemiczne. 

II etap   
1.  Reakcje chemiczne utleniania i redukcji (stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, 

bilansowanie reakcji redoks). 

2.  Elektrolity mocne i słabe. 

3.  Reakcje jonowe – wytrącania osadów soli i wodorotlenków. 

4.  Twardość wody (przemijająca). 

5. Zadania rachunkowe dotyczące:  

- obliczeń stechiometrycznych i niestechiometrycznych w odniesieniu do reagentów 

przeprowadzanych reakcji. 

Wymagane umiejętności. 
Uczeń:  

- oblicza stopnie utlenienia atomów w jonach i substancjach chemicznych, 

- klasyfikuje reakcje ze względu na zmianę stopnia utlenienia reagentów,  

- dobiera współczynniki w równaniu reakcji stosując metodę bilansu elektronowego, 

- wskazuje utleniacz i reduktor oraz proces utlenienia i redukcji, 

- podaje przyczyny twardości wody i proponuje sposoby jej zapobiegania oraz 

usuwania skutków. 

III etap  
1. Węglowodory nasycone i nienasycone: 

- właściwości fizyczne metanu, etenu i acetylenu, 

- reakcje substytucji, addycji i spalania, 

- otrzymywanie metanu, etenu, acetylenu (z węgliku wapnia). 

2. Alkohole: 

- otrzymywanie etanolu (wykorzystując glukozę, eten lub chloroetan), 

- właściwości fizyczne i chemiczne (reakcja z sodem) metanolu, etanolu i gliceryny. 

3. Kwasy karboksylowe: 

- właściwości fizyczne kwasu mrówkowego, octowego, stearynowego i oleinowego, 

- właściwości chemiczne wymienionych kwasów. 

4. Estry kwasów karboksylowych: 

- otrzymywanie i nazewnictwo. 

5. Tłuszcze: 

- podział ze względu na pochodzenie, 



- otrzymywanie, 

- właściwości fizyczne i chemiczne (hydroliza, utwardzanie). 

6. Białka: 

- reakcje charakterystyczne (ksantoproteinowa, biuretowa), 

- denaturacja i wysalanie. 

7. Węglowodany: 

- podział (proste i złoŜone), 

- właściwości fizyczne glukozy, sacharozy i skrobi. 

8. Zadania rachunkowe z wykorzystaniem: 

- pojęcie mola, 

- masy molowej substancji, 

- objętości molowej gazów w warunkach normalnych, 

- stęŜenia molowego, 

- liczby Avogadra. 

Wymagane umiejętności. 

Uczeń:  
- klasyfikuje reakcje chemiczne ze względu na typ (substytucji, addycji, 

polimeryzacji), 

- zna wzory i nazwy dziesięciu alkanów, pięciu alkenów i alkinów, czterech alkoholi 

i czterech kwasów karboksylowych i trzech wyŜszych kwasów karboksylowych 

(stearynowego, palmitynowego i oleinowego), 

- opisuje właściwości fizyczne wskazanych węglowodorów, alkoholi, kwasów 

karboksylowych, tłuszczów i węglowodanów. 

 

W części praktycznej uczniowie winni wykazać się wiedzą dotyczącą identyfikacji: 

- roztworów wodnych wodorotlenków, kwasów i soli, 

- metali i niemetali, 

- wymienionych substancji organicznych. 

5. W części laboratoryjnej b ędzie moŜna korzystać z tabeli rozpuszczalności 

wodorotlenków i soli. 

 

 

 

 



Literatura  
 
1. Podstawowym źródłem informacji są podręczniki szkolne dla klas I, II, III 

gimnazjum.  

2. Literatur ę uzupełniającą i poszerzającą wiedzę uczniów w zakresie tematyki 

konkursu mogą stanowić pozycje:  

- K. Pazdro i M. Koszmider „Zadania od łatwych do trudnych” 

- T. Kulawik, M. Litwin i Szarota Styka-Wlazło „Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum” 

- B. KałuŜa i A. Reych „Chemia zbiór zadań” 

- J. Głowacki i T. Szrama „Zbiór zadań z chemii” dla gimnazjum 1 – 3  

- M. Bigos „Gimnazjum - Zbiór zadań z rozwiązaniami- Chemia” 

- A. Bogdańska - Zarembina „Chemia nie jest trudna” 

- A. Rygielska „Zadania dla uczestników konkursów chemicznych” 

- Praca zbiorowa pod red. M. Koniecznej „Eksperymentalne rozwiązywanie zadań 

problemowych  z chemii” 

- A. Urbańczyk „Chemia na piątkę...” 

- K. Pazdro „Egzamin gimnazjalny - Repetytorium z chemii” 

- Praca zbiorowa pod red. M. Kurczaba „Egzamin gimnazjalny - standardy wymagań w 

pytaniach i odpowiedziach” 

- Praca zbiorowa wydawnictwo Nowa Era „Sprawdzian po gimnazjum z zakresu 

przedmiotów matematyczno przyrodniczych - przykładowe teksty”. 

 
Autor regulaminu: 

Iwona Oborska – nauczyciel chemii, 

I Liceum Ogólnokształcące im. S. śeromskiego w Kielcach. 



Regulamin 
V Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

Zasady przeprowadzania Konkursu Biologicznego 
1. Uczestnika  na kaŜdym etapie obowiązuje: 

-  opanowanie wskazanych treści w stopniu co najmniej bardzo dobrym 

- interpretowanie zaleŜności między środowiskiem Ŝycia organizmu a jego 

budową i procesami fizjologicznymi 

- formułowanie hipotez, analizowanie sytuacji problemowych, interpretowanie 

wyników obserwacji oraz doświadczeń 

- projektowanie i prowadzenie obserwacji, doświadczeń oraz prostych 

eksperymentów biologicznych 

- odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki 

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z róŜnych źródeł 

- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym  

2. Uczeń przygotowujący się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela biologii winien 

mieć moŜliwość korzystania z róŜnych środków dydaktycznych. 

 

Zakres treści  

I etap  - pisemny - czas rozwiązywania zadań - 60 min. 

 

1. Budowa i funkcjonowanie komórki: 

- związki chemiczne (organiczne i nieorganiczne) budujące komórkę; 

- budowa i funkcje poszczególnych elementów komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej; 

-  metabolizm (reakcje anaboliczne i kataboliczne)-  przebieg reakcji dostarczających 

 i wymagających energii. 

2. Budowa (z uwzględnieniem tkanek) i funkcjonowanie organizmu człowieka: 

- budowa i czynności układu pokarmowego; makroelementy i mikroelementy, witaminy, 

trawienie i wchłanianie cukrów, białek i lipidów;  odpowiednia dieta a Ŝycie człowieka 

- budowa i czynności układu oddechowego;  

- odporność organizmu oraz budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego i limfatycznego; 

- wydalanie zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii; budowa i funkcjonowanie 

układu wydalniczego; skóra człowieka- budowa i rola; 

- rozmnaŜanie się i rozwój człowieka; budowa i czynności układu rozrodczego; 



- budowa i funkcjonowanie układu ruchu - biernego i czynnego; budowa i rodzaje kości  

i mięśni 

- układ nerwowy  i hormonalny (budowa i czynności); narządy zmysłów i ich 

funkcjonowanie; odruchy;  przewodzenie impulsów; wytwarzanie i działanie hormonów 

3. Zaburzenia w funkcjonowaniu wymienionych w punkcie 2. układów i narządów. 

 

Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 6, ul. Leszczyńska 8 
tel. 368-06-16 

Gimnazjum nr: 2, 4, 10, 12, 13, 14 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

Gimnazjum nr 10, ul. Gagarina 3 
tel. 361-55-65 

Gimnazjum nr: 1, 3, 5, 8, 9, 24, 25, 26 
 

Gimnazjum nr 25, ul. Hauke Bosaka 1 
tel. 368-76-40 

Gimnazjum nr: 6, 7, 11, 15, 16, 23 
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe,  
I Społeczne Gimnazjum.  

 
 

II etap- pisemny - czas rozwiązywania zadań - 60 min. 
 

1. Bezkomórkowe czynniki chorobotwórcze (wirusy, wiroidy, priony) i choroby przez nie 

wywoływane. 

2. Organizmy bezjądrowe- budowa komórki w odniesieniu do jej funkcji Ŝyciowych, formy 

morfologiczne bakterii, znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka, 

choroby bakteryjne człowieka. 

3. Protisty- budowa ogólna, czynności Ŝyciowe oraz przegląd i znaczenie. 

4. Budowa, funkcje Ŝyciowe, występowanie i znaczenie roślin zielonych- mszaków, 

paprotników (widłaki, skrzypy, paprocie), nago- i okrytonasiennych; rodzaje, budowa i 

funkcje tkanek roślinnych w związku z przystosowaniem do środowiska Ŝycia. 

5. Budowa, funkcje Ŝyciowe, przegląd i znaczenie grzybów. 

6. Budowa, funkcje Ŝyciowe, przegląd i znaczenie zwierząt: parzydełkowców, płazińców i 

nicieni (z uwzględnieniem pasoŜytów naleŜących do obydwu grup i chorób przez nie 

wywoływanych), pierścienic, mięczaków, stawonogów oraz ryb, płazów, gadów, ptaków i 

ssaków.  

 



III etap- pisemny - czas rozwiązywania zadań- 60 min. 
1. Ekologia- tolerancja organizmów na czynniki środowiskowe, optimum fizjologiczne i 

ekologiczne, badania populacji (struktura przestrzenna, stosunki liczbowe, struktura 

wiekowa i płciowa, oddziaływania miedzypopulacyjne, ekosystemy i ich rozwój, 

produktywność, przepływ energii i krąŜenie materii, zaleŜności pokarmowe, sukcesja 

ekologiczna, charakterystyka biomów, rozmieszczenie organizmów na Ziemi. 

2. Ochrona środowiska- elementy środowiska przyrodniczego; czynniki wpływające na 

środowisko; zasoby naturalne (odnawialne i nieodnawialne); antropogeniczne 

przekształcenia zasobów odnawialnych; globalne oddziaływanie zanieczyszczeń; wpływ 

degradacji środowiska na zdrowie człowieka; międzynarodowe działania na rzecz ochrony 

środowiska; strategia zrównowaŜonego rozwoju; ochrona przyrody w Polsce;   

3. Genetyka- kwasy nukleinowe (budowa i rola, replikacja, transkrypcja, translacja, 

kodowanie informacji genetycznej); cykl komórkowy, mitoza i mejoza; dziedziczenie 

cech, geny i ich dziedziczenie wg Mendla i wg Morgana, dziedziczenie pozajadrowe; 

zmiany informacji genetycznej (zmienność niedziedziczna i dziedziczna), mutacje genowe 

i chromosomowe, czynniki mutagenne; choroby genetyczne, poradnictwo genetyczne; 

transformacja nowotworowa, choroby nowotworowe i ich profilaktyka; sekwencjonowanie 

genomu człowieka, zastosowania genetyki w medycynie, rolnictwie i hodowli zwierząt. 

4. Historia Ŝycia na Ziemi. 

Literatura  
1. Podręczniki do biologii dla gimnazjum dopuszczone do uŜytku szkolnego przez ministra  

    właściwego do spraw oświaty i wychowania 

2. Umiński T., śycie naszej Ziemi. WSiP. W- wa 1998 

3. Bartnik E. Lewiński W., Biologia. LO. Zakres rozszerzony. Operon 2004 

4. Biologia. Spojrzenie na Ŝycie i biosferę. PWN. W- wa 2002 

5. 101 ciekawych doświadczeń. Biologia dla kaŜdego dziecka. Vanclave J. WSiP. W- wa  

    1993  

6. Obserwacje i doświadczenia w nauczaniu biologii. Muller J., Palka L. WsiP. W- wa 1998 

7. Tablice. Biologia. Chemia. WSiP. W- wa 2004 

Autorzy regulaminu: 

Renata Rabczyńska – doradca metodyczny biologii, 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 



Regulamin 

V Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 
dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

 
 
    Uczestnik Konkursu powinien:  

• wykazać się znajomością literatury, pojęć i terminów objętych „Podstawą 

programową kształcenia ogólnego” w zakresie języka polskiego na III etapie 

kształcenia, 

• wykazać się wiedzą o języku w zakresie programu gimnazjum, poprawnością 

językową i kulturą słowa w mowie i piśmie, 

• umieć korzystać z róŜnych źródeł informacji,  

• sprawnie posługiwać się róŜnymi formami wypowiedzi, 

• wykazać się umiejętnością powiązania faktów i wydarzeń historycznych 

    z ich interpretacją w utworach literackich, 

• umieć analizować i interpretować utwór poetycki, 

• wykazać się znajomością zagadnień dotyczących związków kultury polskiej z tradycją 

śródziemnomorską; wiedzą z zakresu edukacji filozoficznej oraz czytelniczej 

      i medialnej /ścieŜki międzyprzedmiotowe/, 

• wykazać się umiejętnością omawiania, interpretowania i porównywania utworów 

literackich, dzieł plastycznych oraz innych tekstów kultury w zestawieniach 

kontekstualnych, 

• znać środki wyrazu plastycznego i rozpoznawać wybitne dzieła plastyczne, 

• wykazać się umiejętnością twórczego, oryginalnego i krytycznego rozwinięcia tematu 

w formie dłuŜszej wypowiedzi pisemnej i ustnej, 

• umieć samodzielnie sformułować problem oraz przygotować jego prezentację. 

 

Przebieg eliminacji: 

Etap szkolny 

Nauczyciele języka polskiego przeprowadzają eliminacje szkolne w formie pisemnej. 

Dobór formy i tematyki pozostaje w ich gestii. Kryteria oceny prac ustala szkolna komisja, 

która równieŜ kwalifikuje uczniów do I etapu. Prace uczestników eliminacji szkolnych 

powinny być przechowane do końca czerwca 2008r.  

 



I etap -  gminny lub międzygminny 

Czas trwania: 90 min. 

Uczniowie otrzymają test przygotowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową, który 

będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności z dziedziny kształcenia literackiego, wiedzy 

o języku, ścieŜek edukacyjnych w zakresie objętym „Podstawą programową. kształcenia 

ogólnego” oraz wskazanych w celach konkursu obszarów sztuki. 

 

Uwaga! Przewodniczący Komisji mają obowiązek ściśle współpracować 

z wizytatorem odpowiedzialnym za przebieg konkursu na danym terenie. 

 

Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

 
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 24, ul. Jagiellońska 32 
tel. 345-26-23 
 

Gimnazjum nr 1, 5, 10, 11, 13, 23 

Zespół Szkół Społecznych nr 1,  
ul. IX Wieków Kielc 15 
tel. 361-33-55 

Gimnazjum nr 3, 6, 7, 12, 14, 16 

Gimnazjum Integracyjne nr 4,  
ul. Jasna 20/22 
tel. 366-39-95 

Gimnazjum nr 24, 25,  
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe,  
I Społeczne Gimnazjum.  
Gimnazjum Św. Królowej Jadwigi, 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych 
Szkół Plastycznych 

Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół 
Prywatnych, ul. Karczówkowska 27 
tel. 34-571-11 

Gimnazjum nr 2, 4, 8, 9, 15, 26, 

 
 

Uwaga! Ze względów organizacyjnych miejsce przeprowadzenia 
eliminacji moŜe ulec zmianie. Zainteresowani uczniowie i nauczyciele 
zostaną powiadomieni w stosownym terminie.  

 

II   etap - rejonowy 

Czas trwania 90 minut 

Uczniowie rozwijają w formie pisemnej jeden z tematów przygotowanych przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową. Powinni wykazać się znajomością lektur, wzajemnych wpływów 

literatury i sztuki, umiejętnością zajęcia stanowiska w odniesieniu do problemów 



współczesnego świata, zjawisk kultury; bogactwem języka, poprawnością ortograficzną, 

interpunkcyjną  i językową. 

Kryteria oceny pracy pisemnej 
1.  Zgodność z tematem i jego rozwinięcie 

2. Twórczy, oryginalny sposób ujęcia tematu, np. 

- zastosowanie cytatów, 

- odwołania do róŜnych tekstów kultury, dzieł sztuki, 

- własne refleksje i oceny, komentarze, 

- dobór argumentów, 

- uogólnienia. 

       3. Zgodność z daną formą wypowiedzi 

 4. Kompozycja 

 5. Język - poprawność fleksyjna, frazeologiczna, składniowa 

 6. Funkcjonalność stylu 

7. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 

III  etap - wojewódzki 

   Czas trwania: 90 minut 

       Zadaniem ucznia jest przygotowanie w oryginalny i twórczy sposób ustnej prezentacji 

sformułowanego przez siebie tematu, obejmującego, np. motyw, zagadnienie, symbol, typ 

bohatera literackiego, problem, twórczość wybranego pisarza itp. Finalista powinien 

uwzględnić powiązania literatury ze sztuką lub innymi dziedzinami kultury, moŜe odwołać 

się do historii, wybitnych osiągnięć naukowych. Prezentacja moŜe być równieŜ wzbogacona . 

o własnoręcznie wykonany rysunek, plakat, collage, recytację fragmentu utworu..  

Czas prezentacji: 10 - 12 minut.  

Uwaga! Czas wykorzystania technicznych materiałów pomocniczych nie moŜe przekroczyć  

2 – 3 minut z czasu przeznaczonego na prezentację. 

Temat prezentacji powinien zaakceptować nauczyciel prowadzący ucznia.  

Uczeń przekazuje Komisji jeden egzemplarz planu prezentacji /strona formatu A4/, 

z drugiego egzemplarza moŜe korzystać w czasie swojego wystąpienia.  

Uwaga! Uczeń powinien tak zaplanować wystąpienie, aby nie przekroczyć limitu czasu.  

Komisja Konkursowa moŜe zadać uczniowi pytania dotyczące przygotowanej prezentacji.  



Kryteria oceny prezentacji 

1. Sposób realizacji tematu: 

- wykazanie się znajomością wybranego zagadnienia, wnikliwością interpretacji, 

- uwzględnienie róŜnych kontekstów kulturowych,  

- trafny dobór materiału, 

- sformułowanie wniosków, sądów, opinii. 

2. Kompozycja wypowiedzi: 

- plan, uporządkowanie, spójność, 

- zachowanie proporcji między poszczególnymi częściami prezentacji, 

- zastosowanie ciekawego pomysłu konstrukcyjnego. 

3. Język: 

- przestrzeganie zasad poprawności właściwych dla języka mówionego /wymowa, 

leksyka, frazeologia, składnia/, 

- posługiwanie się komunikatywnym stylem, o wyraźnych cechach indywidualnych 

oraz bogatym słownictwem, 

- uŜywanie właściwej terminologii,  

- ekspresja wypowiedzi. 

 4. Przestrzeganie ram czasowych. 

 

Lektura  obowiązkowa 

Klasyka światowa 

- Biblia /„Dzieje powstania świata i ludzkości”, „Przypowieść o siewcy”, 

     „Przypowieść o synu marnotrawnym”, „Hymn o miłości”/ 

2. Homer: „Iliada” lub „Odyseja”/fragmenty/ 

3. Sofokles: „Antygona” 

4. „Pieśń o Rolandzie” 

5. W. Szekspir: „Romeo i Julia” 

6. M. Cervantes: „Don Kichote” /fragmenty/ 

7. K. Dickens: „Opowieść wigilijna” 

8. A. Czechow - wybrana nowela 

9. A. Saint- Exupery: „Mały KsiąŜę”  

10. E. Hemingway: „Stary człowiek i morze” 

11. Mity:  „ Syzyf”, „Prometeusz”, „Król Midas”, „O powstaniu świata” 

 



Literatura polska 

1.  „Bogurodzica” 

2. J. Kochanowski: wybrane fraszki, pieśni, psalmy, treny 

3. Wybór poezji barokowej, np. J.A. Morsztyn 

4. I. Krasicki : wybrane bajki, satyry: „Pijaństwo”, „śona modna” 

5. A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz”,  wybrane bajki i ballady, „Dziady cz. II”  

6. J. Słowacki: „Balladyna” / fragmenty/ 

7. H. Sienkiewicz: „KrzyŜacy” 

8. B. Prus: „Kamizelka” 

9. S. śeromski: „Syzyfowe prace” 

10. Liryka XIX wieku, w tym wybrane wiersze C. K. Norwida 

11. Poezja XX wieku, np. M.Pawlikowska- Jasnorzewska, S. Leśmian, K. K. Baczyński, T. 

RóŜewicz,  Cz. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert, K.I. Gałczyński, J. Twardowski 

12. Wybrane przykłady literatury regionalnej 

13. A. Kamiński: „Kamienie na szaniec” 

14. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieŜy 

15. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu 

16. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe 

17. Inne składniki kultury (np. przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, 

programy TV,  

przekazy ikoniczne, poezja śpiewana). 

Literatura pomocnicza 

1. Cienkowski J.: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych Polska Oficyna 

Wydawnicza BGW W-wa.1994 

2. Słownik literatury popularnej pod red. T. śabskiego. Towarzystwo Przyjaciół 

Polonistyki Wrocławskiej. Wrocław 1999 

3. Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku. WSiP. W-wa 1995 

4. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Instytut   Kultury.  W-wa 1994 

5.  Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych. Wydawnictwo Ars Nova. Poznań 

1994 

6. Dmowska A., Słownik przysłów i powiedzeń. Oficyna Wydawnicza „Delta W-Z”. W-wa 

2001 

7.  Makowiecki A. Z., Słownik postaci literackich. PIW. W-wa 2000 

8. Kopaliński W., Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. PWN. W-wa 1999 



9. KsiąŜek - Szczepanikowa A., Od obrazka do wideoklipu. Wydawnictwo Pedagogiczne 

ZNP. Kielce 1999 

10. Gwóźdź A. PejzaŜe audiowizualne. Wydawnictwo Universitas. Kraków 1997 

   11. Klubówna A., Krajobraz z tęczą. Sylwetki artystów od Fidiasza do Picassa.  

         KsiąŜka i Wiedza. W-wa 1986 

   12. śak S., Polscy pisarze nobliści. Oficyna Wydawnicza STON 2. Kielce 1998 

   13. Poznański J., Tarnowski S.: Szkolny słownik wiedzy o literaturze.  

         Wydawnictwo Skrypt W- wa.1996 

14. Kopaliński W.:Słownik symboli Wiedza Powszechna. W- wa 1990 

15. Drabarek B., Falkowski J. ,Rowińska I.: Szkolny słownik motywów literackich.  

      Wydawnictwo Kram. W- wa 1998 

16. Werner A.: To jest kino. Stentor. W- wa 2000 

17. Trzeciak P.: 1000 tajemnic architektury wyd. 4 Nasza Księgarnia 1988 

18. Pijanowski W.: Barwy poezji WSiP W- wa 1995 

   19. Wielcy malarze, ich Ŝycie, inspiracje i dzieło / seria wydawnicza /. Wrocław.1998 –  

         2000 

 

Autor regulaminu: 

Jolanta Kukli ńska - doradca metodyczny języka polskiego, 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin 

I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego  

dla uczniów klas III gimnazjum „Gimnazjalny Mistrz Rachunków”  
 
i 
 

V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

„Gimnazjalny Mistrz Rozwi ązywania Problemów Matematycznych” 

 
 

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe niebawem egzamin maturalny z matematyki będzie 

obowiązkowy, zapraszamy wszystkich uczniów klas III  do skorzystania z moŜliwości 

sprawdzenia poziomu podstawowych sprawności matematycznych, czyli do wzięcia udziału 

w konkursie „Gimnazjalny Mistrz Rachunków”. 

 

ZauwaŜenie ewentualnych „niedomagań matematycznych” na początku roku 

szkolnego pozwoli na ich wyeliminowanie poprzez odpowiednią pracę w trakcie nauki  

w klasie III gimnazjum, a tym samym wyeliminuje stres i przykre niespodzianki w trakcie 

dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

Natomiast wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, a więc 

potencjalnych kandydatów do klas o profilu matematycznym, zapraszamy do skorzystania  

z moŜliwości sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie rozumienia pojęć matematycznych 

oraz stosowania ich w sytuacjach problemowych, czyli do wzięcia udziału w konkursie  

„Gimnazjalny Mistrz Rozwi ązywania Problemów Matematycznych” 

 

 

Przebieg konkursu  

GIMNAZJALNY MISTRZ RACHUNKÓW. 

 

I . Cele konkursu. 

Doskonalenie podstawowych umiejętności matematycznych. 

Samoocena ucznia – sprawdzenie własnych umiejętności matematycznych przed egzaminem 

gimnazjalnym. 



II. Regulamin konkursu.  

Konkurs  przebiega w dwóch etapach. 

Wymagania konkursowe nie wykraczają poza treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej. 

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

 

I etap konkursu (eliminacje szkolne) 

Do eliminacji szkolnych  zaproszeni zostają wszyscy uczniowie klas III gimnazjum. 

Eliminacje odbywają się w macierzystych szkołach. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialne 

są Szkolne Komisje Konkursowe, w skład których wchodzą nauczyciele uczący matematyki 

lub inni nauczyciele wskazani przez dyrektora danej szkoły.  

Skład komisji moŜe zostać rozszerzony o nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej wskazanego 

przez Organizatora Konkursu.  

W eliminacjach, które odbędą się dnia 9 października 2007r., godz. 900, uczestniczą wszyscy 

uczniowie. Ta część konkursu pozwoli kaŜdemu uczniowi ocenić swoje umiejętności w 

zakresie podstawowych sprawności matematycznych i moŜe być sprawdzeniem zasadności 

wyboru profilu dalszego kształcenia.  

Zadania  sprawdzają umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych. Na tym 

etapie wszyscy uczniowie rozwiązują samodzielnie, w formie pisemnej trzy zadania otwarte 

przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursu Matematycznego.  

 Do chwili rozpoczęcia konkursu zestawy zadań objęte są klauzulą poufności. Czas trwania 

konkursu wynosi 45 minut.  

Sprawdzenia prac dokonują nauczyciele matematyki powołani w skład Szkolnej Komisji 

Konkursowej w oparciu o kryteria przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursu 

Matematycznego.  

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odsyła do Wojewódzkiej Komisji Konkursu 

Matematycznego - w terminie 1 tygodnia - listy uczniów uczestniczących w konkursie, z 

adnotacją o liczbie uzyskanych punktów (według załączonego wzoru) oraz prace uczniów, 

którzy zostali zakwalifikowani do rozgrywek finałowych. 

Prace pozostałych uczniów są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. 

W rozgrywkach finałowych biorą udział wyłącznie ci uczniowie, którzy otrzymali  

w I etapie maksymalną liczbę punktów. 



Informacje o kwalifikacji ucznia do II etapu oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia 

konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej SODMIDN do dnia 31 

października 2007 roku. (www.sodmidn.kielce.pl). 

 

II etap konkursu (finał).  

Zadania tego etapu wymagają sprawności rachunkowych oraz umiejętności stosowania 

wzorów skróconego mnoŜenia do przekształcania wyraŜeń algebraicznych.  

Uczniowie rozwiązują co najwyŜej 5 zadań otwartych. Czas trwania finału wynosi 45 minut.  

Sprawdzeniem prac i wyłonieniem laureatów zajmą się Komisje Konkursowe  

w oparciu o kryteria przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursu Matematycznego. 

W konkursie tym zostaną przyznane dyplomy indywidualne „Gimnazjalny Mistrz 

Rachunków” oraz wyróŜnienia dla szkół. 

 

Przebieg V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów 

gimnazjum województwa świętokrzyskiego 

„GIMNAZJALNY MISTRZ ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 

MATEMATYCZNYCH”. 

 

I . Cele konkursu. 

Doskonalenie podstawowych umiejętności matematycznych. 

Doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania 

problemów z zakresu róŜnych dziedzin Ŝycia codziennego. 

Doskonalenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi. 

Rozwijanie zainteresowań matematycznych. 

Samoocena ucznia – sprawdzenie własnych umiejętności matematycznych przed egzaminem 

gimnazjalnym. 

 

II. Regulamin konkursu. 

Konkurs  przebiega w trzech etapach. 

Wymagania konkursowe nie wykraczają poza treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej. 

Na I etapie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 

 



I etap  

Ten etap konkursu pozwoli uczniowi ocenić poziom rozumienia pojęć matematycznych  

i stosowania ich w sytuacjach typowych.  

Zadania tego etapu obejmują przekształcanie wyraŜeń algebraicznych wraz  

z zastosowaniem wzorów skróconego mnoŜenia, działania na potęgach i pierwiastkach, 

stosowanie obliczeń procentowych, a takŜe figury geometryczne na płaszczyźnie i ich 

własności, funkcje (równieŜ nieliczbowe i nieliniowe) oraz ich własności, równania  

i nierówności liniowe z jedną niewiadomą oraz zadania tekstowe prowadzące do równań  

i nierówności liniowych. 

Na tym etapie uczniowie rozwiązują co najwyŜej 5 zadań otwartych.  

Czas trwania eliminacji półfinałowych wynosi 45 minut. 

 

Miejsca eliminacji I etapu V Konkursu dla Miasta Ki elce: 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 23  

ul. Radiowa 1 

tel. 368–11-70 

Gimnazjum nr: 2, 4, 10, 12, 13, 14 
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

Gimnazjum nr 11 
ul. Łanowa 68 
tel. 368-75-08 

Gimnazjum nr: 1, 3, 5, 8, 9, 24, 25, 26 
 

Gimnazjum nr 5 
ul. Wspólna 17 
tel. 345-49-26 

Gimnazjum nr: 6, 7, 11, 15, 16, 23 
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe,  
I Społeczne Gimnazjum.  

 
 
Po zebraniu arkuszy Komisje punktują prace (wg załączonego klucza), przygotowują  

listę uczestników i odsyłają drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej. 

 

II etap konkursu  

 Ten etap konkursu pozwoli uczniowi ocenić poziom rozumienia pojęć 

matematycznych i skuteczność stosowania ich w sytuacjach problemowych oraz umiejętność 

zastosowania matematyki. 

Zadania tego etapu obejmują zakresem poprzedni etap konkursu oraz rozwiązywanie układów 

równań liniowych i ich zastosowanie w zadaniach tekstowych, porządkowanie 



i przedstawianie danych, proste doświadczenia losowe, twierdzenie Pitagorasa, pola  

i obwody figur płaskich. 

W eliminacjach II etapu uczniowie rozwiązują co najwyŜej 5 zadań otwartych.  

Czas trwania etapu II wynosi 60 minut.  

 

III etap konkursu  

Ten etap konkursu pozwoli uczniowi ocenić umiejętność prowadzenia prostych rozumowań 

matematycznych, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi oraz umiejętność 

„myślenia przestrzennego”. 

Zadania tego etapu obejmują zakresem poprzednie etapy konkursu oraz przykłady 

przekształceń geometrycznych, figury podobne, figury geometryczne w przestrzeni, pola 

powierzchni i objętości brył. 

W eliminacjach III etapu uczniowie rozwiązują co najwyŜej 5 zadań otwartych.  

Czas trwania etapu III wynosi 90 minut. 

Laureatem jest uczeń, który wziął udział w finale i znalazł się w gronie 15 uczniów  

z najwyŜszą liczbą punktów. 

 

Literatura  
 
Podstawowym źródłem informacji są podręczniki szkolne i zbiory zadań dla klas I, II, III 

gimnazjum. 

 

 

 

Autorzy regulaminu: 

Danuta Pyrek – doradca metodyczny matematyki 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,  

Rafał Gąsiorowski – nauczyciel matematyki  

Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. 
 
 

 
 
 
 
 



Regulamin 
VI Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  
 
 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów, 

którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim oraz kulturą krajów 

anglojęzycznych. Od uczestników Konkursu wymagane będą umiejętności i wiedza ujęte  

w podstawie programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 

 

Organizacja  
 
Konkurs jest trójetapowy: 

- etap I – gminny (lub międzygminny);  

- etap II – rejonowy; 

- etap III – wojewódzki. 

 
Informacje o terminach poszczególnych etapów Konkursu (w tym o terminie 

eliminacji ustnych III etapu) zostaną zamieszczone na stronach internetowych 

Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Samorządowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 

Uwaga! Szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji wstępnych (etapu 

szkolnego) celem wyodrębnienia najlepszych kandydatów! 

 
Etap II Konkursu ma miejsce we wskazanych gimnazjach na terenie poszczególnych 

powiatów województwa świętokrzyskiego. Do tego etapu przystępują uczniowie 

zakwalifikowani na podstawie wyników I etapu Konkursu.  

Wojewódzki etap Konkursu odbywa się w jednym z kieleckich gimnazjów. Przebieg 

tego etapu nadzoruje Wojewódzka Komisja Konkursowa. 

 
Konkurs organizowany jest w taki sposób, aby uczestnicy kaŜdego kolejnego etapu 

musieli wykazać się większą sprawnością językową i wiedzą o kulturze krajów 

anglojęzycznych. W związku z tym niepowodzenie ucznia na którymkolwiek etapie nie moŜe 

być traktowane jako dowód niewystarczającego przygotowania lub zaniedbań  

ze strony nauczyciela. 

 



Tematyka zadań, z którymi zmierzą się uczestnicy Konkursu, nie wykracza poza 

typowe zagadnienia realizowane we wszystkich podręcznikach języka angielskiego  

dla gimnazjum: ja i moja rodzina, Ŝycie codzienne, zainteresowania, sport, zdrowie, szkoła  

i edukacja, ekologia, postęp techniczny, podróŜowanie, cywilizacje i kultury.  

Od uczniów wymaga się aktywnej znajomości około 1000 – 1200 jednostek leksykalnych,  

a takŜe umiejętności odgadywania znaczeń słów z pomocą kontekstu, w jakim występują,  

i - w razie konieczności - ignorowania nieznanych wyrazów, których zrozumienie nie jest 

konieczne do wykonania zadania. 

 

 W roku szkolnym 2007/2008 kulturoznawcza część Konkursu Języka 

Angielskiego związana będzie z zagadnieniami dotyczącymi literatury  krajów 

anglojęzycznych. 

Przebieg poszczególnych etapów: 

 

I etap 

Etap ten obejmuje test sprawdzający znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, 

obejmujący takŜe zadanie sprawdzające wiedzę o literaturze  

Wlk. Brytanii ). 

Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut. Po zebraniu wypełnionych arkuszy 

członkowie Komisji punktują prace (wg załączonego klucza), przygotowują rankingową listę 

uczestników i odsyłają ją do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

 

Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

 
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 15, ul. Krzemionkowa 1  
tel. 347-88-50/51 

Gimnazja nr: 1, 2, 8, 10, 12, 13,  
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki, 
Gimnazjum Językowe, 

Gimnazjum nr 26, ul. Dygasińskiego 6  
tel. 361-88-63 

Gimnazja nr: 3, 4, 5, 6, 11, 16, 23, 24, 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

Katolickie Gimnazjum  
ul. Św. Stanisława Kostki 17 
tel. 343-11-75 

Gimnazjum nr: 7, 9, 14, 15, 25, 26 
I Społeczne Gimnazjum,  
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 

 
 
 



II etap  

Etap II składa się z testów sprawdzających umiejętności rozumienia ze słuchu  

i czytania ze zrozumieniem, testu leksykalno-gramatycznego (z zadaniami sprawdzającymi 

wiedzę o literaturze Wielkiej Brytanii  i Stanów Zjednoczonych),  

a takŜe testu badającego umiejętność budowania zdań i układania logicznego, dobrze 

ustrukturyzowanego tekstu. Na wykonanie zadań przeznacza się: 

- rozumienie ze słuchu (tekst odczytywany przez jednego z członków Komisji) – ok. 30 

minut; 

- test gramatyczno-leksykalny – 45 minut; 

- czytanie ze zrozumieniem – 30 minut; 

- test sprawdzający umiejętność budowania zdań i tekstów – 40 minut. 

Tak jak w przypadku etapu I, po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań 

zawartych w poszczególnych arkuszach, kaŜdy z uczestników ma obowiązek oddać 

wypełniony arkusz. Pracę nad kolejnym arkuszem rozpoczynają uczniowie jednocześnie. 

Zakłada się wprowadzenie 15-minutowej przerwy (po teście gramatyczno-leksykalnym). 

Po zebraniu wszystkich arkuszy członkowie Komisji punktują prace według 

załączonego klucza i sporządzają listy rankingowe uczestników (od największej  

do najmniejszej liczby punktów). Listy te przesyłane są do Przewodniczącego Komisji 

Wojewódzkiej, który, w razie konieczności, ma prawo do weryfikowania ocen  

i kwalifikuje uczestników do etapu III. 

 
III etap  

Ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbywa się  

pod nadzorem Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Etap ten ma strukturę dwustopniową: 

a) eliminacje pisemne: 

- sprawdzian rozumienia ze słuchu (teksty odtworzone z taśmy/płyty) – ok. 30 minut; 

- sprawdzian czytania ze zrozumieniem - 40 minut; 

- test leksykalno-gramatyczny (z elementami wiedzy o literaturze krajów 

anglojęzycznych) – 45 minut; 

- test sprawdzający umiejętność budowania zdań i tekstów - 40 minut. 

Po upływie czasu wyznaczonego na pracę nad poszczególnymi zadaniami, arkusze są 

zbierane. Po sprawdzianie czytania ze zrozumieniem i po teście leksykalno-gramatycznym 

następują 15-minutowe przerwy. 



Po sprawdzeniu i ocenieniu prac członkowie Komisji Wojewódzkiej wyłaniają  

najlepszych uczestników (na podstawie liczby uzyskanych punktów), którzy przystępują do 

eliminacji ustnych. 

 

b) eliminacje ustne: 

- autoprezentacja – kaŜdy z uczestników powinien przygotować krótką informację  

o sobie, swoich zainteresowaniach i rodzinie, którą przedstawia w ciągu 60 sekund; 

ocenie podlega przede wszystkim oryginalność treści prezentacji; 

- wypowiedź i dyskusja z członkami Komisji stymulowane krótkim tekstem  

w języku angielskim (przysłowie, cytat, opis sytuacji) – kaŜdy z uczestników losuje 

krótki tekst, po zapoznaniu się z którym ma obowiązek przedstawić jego 

interpretacj ę i własną opinię na dany temat oraz odpowiedzieć  

na zadane mu pytania; ocenie podlegają głównie: umiejętność odniesienia się do 

treści tekstu, bogactwo treściowe wypowiedzi, poprawność gramatyczna, bogactwo 

gramatyczno-leksykalne wypowiedzi i wymowa ucznia. 

- krótka wypowiedź stymulowana ilustracją – kaŜdy z uczestników Konkursu losuje 

ilustrację, którą naleŜy opisać i potraktować jako punkt wyjścia do krótkiej spontanicznej 

wypowiedzi i dyskusji z członkami Komisji; przedmiotem oceny będą głównie bogactwo 

treściowe i leksykalne wypowiedzi oraz stopień jej gramatycznej poprawności. 

 
Na kaŜdym z etapów Konkursu kandydat zachowujący się niewłaściwie (tzn. w sposób 

rozpraszający uwagę pozostałych uczestników Konkursu  

lub uwłaczający godności innych uczestników albo członków Komisji) moŜe być 

zdyskwalifikowany przez przewodniczącego komisji. 

Uwaga! Ostatni etap Konkursu wykracza poza program nauczania języka angielskiego 

w gimnazjum! 

 

Zalecana literatura: 
 
- English Grammar in Use (intermediate) – R. Murphy; 
- Round-up English Grammar Practice (4-6) – V. Evans; 
- Oxford Practice Grammar – J. Eastwood; 
- How English Works – M. Swan, C. Walter; 
- Grammar Practice for Intermediate Students – E. Walker, S. Elsworth; 
- Grammarway (2-3) – J. Dooley, V. Evans; 



- Target Vocabulary 1, 2 – P. Watcyn-Jones; 
- English Vocabulary Organiser – C. Gaugh; 
- Idioms Organiser – J. Wright; 
- Intermediate Vocabulary – B. J. Thomas 
- Britain Today – Richard Musman and D’Arcy Adrian-Vallance; 
- Australia and New Zealand – C. Lindop; 
- Oxford Guide to British and American Culture; 
- Longman Dictionary of English Language and Culture; 
- inne materiały poszerzające znajomość gramatyki i słownictwa (na poziomie średnio-

zaawansowanym) i wzbogacające wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych; 
- słowniki (monolingwalne i bilingwalne [np. Oxford Wordpower, Podręczny słownik 

angielsko-polski i polsko-angielski wydawnictwa Longman). 
 
Materiały video: 
 
- Introducing Great Britain (wydawnictwo Longman); 
- London (wydawnictwo Longman); 
- inne dostępne filmy video wzbogacające wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. 
 
 
Autorzy regulaminu: 

Dorota Ostaszewska – doradca metodyczny języka angielskiego, 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin 
VI Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  

 
Celem Konkursu przeznaczonego dla gimnazjalistów wykazujących zainteresowanie 

językiem niemieckim jest motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, 

zachęcanie ich do samodzielnej pracy, zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego 

obszaru językowego oraz kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych 

narodów, ich języka i kultury. Konkurs obejmuje wymagania ujęte w podstawie programowej 

opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i składa się z trzech etapów. 

Informacje o terminach poszczególnych etapów zostaną umieszczone na stronach 

internetowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Samorządowego Ośrodka 

Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

 
I etap - gminny  lub  międzygminny 
 

Na I etapie obowiązuje pisemny test leksykalno - gramatyczny z elementami wiedzy 

kulturoznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym 

uwzględnieniem danych dotyczących Republiki Federalnej Niemiec. 

Czas trwania testu: 45 minut. 

Komisja Konkursowa ocenia prace według załączonego klucza, przygotowuje listę 

rankingową i przesyła ją do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  

wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej SODMiDN lub Kuratorium Oświaty  

w Kielcach 

  
Miejsca eliminacji I etapu Konkursu dla Miasta Kielce: 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Uczestnicy konkursu: 
Gimnazjum nr 7, ul. KrzyŜanowskiej 7 
tel. 331-39-92 

Gimnazjum nr: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 24,  
Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej, 
Gimnazjum Językowe 
 

Gimnazjum nr 9, ul. Naruszewicza 16  
tel. 368-45-08 

Gimnazjum nr: 7, 8, 11, 13, 15, 16, 23, 25, 26 
I Społeczne Gimnazjum,  
Katolickie Gimnazjum im św. St. Kostki 
Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół 
Plastycznych 

 
 



II etap - rejonowy 
 

Na drugim etapie obowiązuje test pisemny składający się z czterech części: 

Część 1 - rozumienie ze słuchu ( tekst odczytywany jest przez jednego z członków komisji),  

Część 2 - rozumienie tekstu czytanego,   

Część 3 - tekst leksykalno - gramatyczny z elementami wiedzy kulturoznawczej o wszystkich 

krajach niemieckiego obszaru językowego,  

Część 4 - pisanie krótkich tekstów uŜytkowych, wypowiedzi na określony temat. 

Na wykonanie zadań przeznacza się 120 minut, przy czym po części pierwszej i drugiej 

naleŜy zapewnić uczniom 15 minut przerwy. NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby wszyscy 

uczestnicy Konkursu rozpoczynali pracę nad arkuszem jednocześnie.  

Po zebraniu wszystkich arkuszy członkowie komisji punktują prace według klucza 

 i sporządzają listy rankingowe uczestników w kolejności od największej do najmniejszej 

liczby punktów. Listy te naleŜy przesłać do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej, który 

w razie konieczności weryfikuje oceny i następnie kwalifikuje uczestników do etapu III. 

 

III etap- wojewódzki 

 
Etap III przeprowadzony zostanie w dwóch częściach pod nadzorem Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej. Wyniki w postaci punktów uzyskanych w obydwu eliminacjach  

są sumowane! 

 
ELIMINACJE PISEMNE 
 

W eliminacjach pisemnych, trwających 120 min., obowiązuje test składający się  

z czterech części: 

Część 1 - rozumienie ze słuchu ( teksty odtwarzane są z płyty CD), 

Część 2 - rozumienie tekstu czytanego, 

Część 3 - test leksykalno - gramatyczny z elementami wiedzy realioznawczej o krajach 

niemieckiego obszaru językowego, 

Część 4 - pisanie/formułowanie krótkich form wypowiedzi na określony temat. 

Po części pierwszej i drugiej uczniowie mają 15 minut przerwy. 

Po zebraniu wszystkich arkuszy, sprawdzeniu i ocenieniu prac pisemnych Komisja 

Wojewódzka kwalifikuje uczniów do udziału w części ustnej wyłaniając najlepszych 

uczestników na podstawie liczby uzyskanych punktów. 



 

ELIMINACJE USTNE 

obejmują następujące elementy: 

 

I. Autoprezentacja, w czasie której uczeń przedstawia się i mówi o sobie, swoich 

zainteresowaniach i rodzinie w czasie ok. 60 sekund . Ocenie podlega tu umiejętność 

spontanicznego nawiązywania i podtrzymywania krótkiej rozmowy, adekwatność reakcji 

językowych, ich poprawność oraz bogactwo leksykalne. 

II. Krótką wypowiedź stymulowaną wylosowanym obrazkiem: punktem wyjścia jest opis 

ilustracji stanowiący wstęp do krótkiej i spontanicznej wypowiedzi. Ocenie podlegać będzie 

głównie bogactwo treściowe i leksykalne wypowiedzi oraz stopień jej gramatycznej 

poprawności. 

III. Dyskusję na temat wylosowanego tematu. Ocenie podlegać będą: bogactwo językowe, 

atrakcyjność wypowiedzi (spójność i logiczność wypowiedzi, umiejętność zainteresowania 

słuchaczy, poprawność gramatyczna i fonetyczna). Wypowiedź na wylosowany temat nie 

moŜe być referatem, Temat jest  punktem wyjścia do krótkiej rozmowy  

z członkiem komisji konkursowej. 

Przykładowa lista tematów: 

1. Ich wohne in Europa. 

2. Gesund leben – was bedeutet das? 

3. Eine Woche aus meinem Alltag. 

4. Deutsche Spuren in meiner Region. 

5. Mein Steckenpferd ist... 

6. Was tue ich der Umwelt zuliebe? 

7. Was ist heute in? Warum? 

8. Nach dem Unterricht... 

9. Typisch deutsch – typisch polnisch 

10.  Fernsehen – Vorteile und Nachteile. 

11.  Bücher lesen? Wozu ist das gut? 

12.  Meine Zukunftsträume. 

13.  Es ist einfach während der Reise passiert. 

14.  Sportarten, die ich toll finde. 

15.  Ist meine Musik auch deine Musik? 

16.  Leben ohne Handy, Computer, moderne Technologien ? 



17.  Alpträume der Schüler 

18.  Spaß oder gute Noten? – ein Dilemma 

19.  Der schönste Tag meines Lebens. 

20.  Die Welt in 100 Jahren 

 W  roku  szkolnym 2007/2008 treści  realioznawcze  na kaŜdym etapie związane będą 

szczególnie z geografią krajów niemieckojęzycznych. 

Na kaŜdym z etapów Konkursu  uczestnik  zachowujący się niewłaściwie tzn.  w sposób 

rozpraszający uwagę pozostałych uczestników lub uwłaczający godności innych uczniów 

biorących udział w Konkursie albo członków Komisji zostanie zdyskwalifikowany przez 

przewodniczącego Komisji. 

NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe niepowodzenia ucznia na którymkolwiek etapie Konkursu nie 

mogą być traktowane jako dowód niewystarczającego przygotowania lub zaniedbań ze strony 

nauczyciela. Uczniowie powinni podczas wykonywania zadań konkursowych koncentrować 

się na rozumieniu kontekstu słuchanych i czytanych tekstów i nabyć umiejętność ignorowania 

wyrazów nieznanych, których zrozumienie nie jest konieczne do wykonania zadania. 

Zakres struktur gramatycznych 

Obejmuje zagadnienia nie wykraczające poza te, które zawarte są w podręcznikach języka 

niemieckiego dla gimnazjów i przewidziane w programach nauczania zatwierdzonych przez 

MENiS. Ostatni etap konkursu wykracza poza program nauczania języka niemieckiego  

w gimnazjum. 

 

L ITERATURA POMOCNICZA : 

1. Und jetzt ihr!, Späth Ch, Sailer M.,Max Hueber Verlag Ismaning 2002 

2. Gramatyka języka niemieckiego dla gimnazjów, Ptak M., Wydawnictwo Szkolne 

PWN, Warszawa 2000. 

3. Gramatyka niemiecka dla gimnazjum. 500 Gramm Grammatik,  Ptak M., 

Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004 

4. Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Bęza S.,  Wydawnictwo 

Szkolne PWN, Warszawa 2002 

5. Klipp und klar. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, Fandrych Ch., 

Tallowitz U., Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2002 

6. So geht’s. Fertigkeitstraining Grundstufe Deutsch, Fischer-Mitziviris A., Janke-

Papanikolaou S., LektorKlett, Poznań 2003 



7. Sage und Schreibe. Słownictwo niemieckie z ćwiczeniami, Fandrych Ch., Tallowitz 

U., LektorKlett, Poznań 2003 

8. Grammatik? Kein Problem! cz 1 i 2, Reymont E., Tomiczek E., Agencja Wydawnicza 

Jubi, Wrocław 2000 

9. Keine Panik! Ein Hörspiel. 

10. Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder, Bęza S., Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004 

11. ÜbungsgrammatikDaF für Anfänger, Luscher R., Max Hueber Verlag Ismaning 2002 

12.  Leichte Tests, Schumann J., Max Hueber Verlag Ismaning 2002 

 

 

Autorzy regulaminu: 

Tomasz Świerczyna – nauczyciel języka niemieckiego, 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, 

Daria Salwa– nauczyciel języka niemieckiego, 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin 
VI Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  
 
 

Uwagi ogólne: 

     Celem Konkursu jest lepsze poznanie kultury i Ŝycia codziennego Rosjan oraz 

sprawdzenie poziomu opanowania języka zapewniającego sprawną komunikację. 

       Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów, którzy wykazują szczególne 

zainteresowanie językiem rosyjskim oraz kulturą Rosji.  

Od uczestników Konkursu wymagane będą wiedza i umiejętności zawarte  

w podstawie programowej. 

Organizacja Konkursu: 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

I etap  -  gminny (międzyszkolny ), 

II etap   -  rejonowy , 

III etap   -  wojewódzki. 

     Uwaga!  Szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji wstępnych  

(etapu szkolnego) celem wyodrębnienia najlepszych kandydatów!   

             

I  etap  -  uczniowie rozwiązują test, składający się z dwóch części i trwający  60 minut: 

               a).zadań testowych, dotyczących przeczytanego przez uczniów tekstu, 

               b). zadań leksykalno-gramatycznych. 

        

II etap - uczniowie rozwiązują test, składający się z trzech części i trwający 70 minut: 
                    a) zadań testowych, dotyczących wysłuchanego tekstu, 

                b) zadań testowych, dotyczących przeczytanego przez uczniów tekstu, 

                c) zadań leksykalno-gramatycznych. 

                

III etap  -  składa się z części pisemnej i ustnej. 

        Część pisemna to test, składający się z czterech elementów i trwający  90 minut: 

                a) zadań testowych, dotyczących wysłuchanego tekstu, 

                b) zadań testowych, dotyczących przeczytanego przez uczniów tekstu, 

                c) zadań leksykalno-gramatycznych , 

                d) pisemnej krótkiej wypowiedzi lub listu na podany temat.                



Część ustna składa się z trzech elementów: 

a) autoprezentacji (uczestnik przedstawia w ciągu 2 minut krótką informację o sobie, 

swoich zainteresowaniach i rodzinie; ocenie podlega przede wszystkim sprawność 

komunikacyjna, bogactwo leksykalne wypowiedzi oraz poprawność gramatyczna), 

b) omówienia  wybranej lektury (uczestnik ma obowiązek wykazać się znajomością 

treści przeczytanej lektury, umiejętnością charakteryzowania bohaterów  

i przedstawiania własnych poglądów na problematykę zawartą w lekturze; na 

prezentację przeznacza się 2 minuty), 

c) krótkiej wypowiedzi stymulowanej ilustracją ( kaŜdy uczestnik wylosuje ilustrację, 

którą naleŜy opisać i potraktować jako punkt wyjścia do krótkiej spontanicznej 

wypowiedzi; przedmiotem oceny będą głównie bogactwo leksykalne i językowe 

wypowiedzi oraz stopień jej poprawności gramatycznej). 

 

W części ustnej przewidziane są pytania uzupełniające. 

 

Miejsce eliminacji I etapu dla miasta Kielc: 

Gimnazjum nr 1 ;Kielce, ul. Zimna 16; telefon  345 18 65 

 

Tematyka Konkursu: 

1. Uczeń w szkole – otoczenie szkoły, klasa, rozkład zajęć, czynności ucznia  

i nauczyciela, zajęcia pozalekcyjne, w bibliotece, w czytelni, droga do szkoły. 

2. Rodzina, jej członkowie i ich zajęcia. Znajomi, ich zawód, miejsce pracy. 

3. Dom, mieszkanie – urządzenie mieszkania, urządzenia techniczne w domu. 

     Święta i uroczystości rodzinne. 

4. Posiłki i najczęściej spotykane potrawy. Typowe posiłki w domu, śniadanie, obiad, 

kolacja. W restauracji, menu, zamawianie dań. Nazwy najwaŜniejszych naczyń       

i nakryć stołowych. Pomoc w domu. 

5. Czas wolny ucznia: gry i zabawy, sport, zainteresowania, wakacje (obozy, kolonie, 

wczasy). Turystyka. Kontakty z młodzieŜą z innych krajów – korespondencja. 

6. Obrazki z Ŝycia miasta: dom towarowy, zakupy. Ruch uliczny, komunikacja. 

Rodzaje sklepów. Kupowanie Ŝywności, odzieŜy, pamiątek, kaset, ksiąŜek, 

kwiatów. Napisy w miejscach publicznych, ogłoszenia, informacje. 



7. Obrazki z Ŝycia wsi. Nazwy najprostszych prac i narzędzi. Nazwy drzew, owoców, 

warzyw. Podstawowe czynności w polu, w sadzie, w ogrodzie. Typowe zajęcia  

w gospodarstwie wiejskim, zwierzęta domowe. 

8. Pory roku. Zjawiska atmosferyczne. Ochrona przyrody. 

9. Poczta i czynności z nią związane. Rodzaje przesyłek. Korzystanie z telefonu. 

10. PodróŜowanie. Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

11. Korzystanie z pomocy lekarskiej. Nazwy najczęściej spotykanych chorób, 

symptomy choroby. Pomaganie choremu koledze. 

12. śycie kulturalne ucznia. Kino. Ulubione filmy i aktorzy. Teatr. Pobyt w teatrze. 

13. Miasta polskie i rosyjskie. Warszawa, Kraków, Moskwa, Sankt – Petersburg. 

14. Sport w Ŝyciu ucznia. Dyscypliny sportowe. Zawody sportowe w róŜnych 

dyscyplinach. 

15. Typowe sytuacje, w których moŜe znaleźć się uczeń przebywający za granicą. 

16. Typowe sytuacje, w których moŜe znaleźć się uczeń oprowadzający cudzoziemca 

po własnym mieście i kraju. 

17. Realia obyczajowe, społeczne i kulturowe charakterystyczne dla Rosji. 

     Na poszczególnych etapach następować będzie stopniowe rozszerzanie powyŜszej 

tematyki i słownictwa, a uczestnicy będą musieli wykazać się większą sprawnością 

językową i wiedzą o kulturze Rosji. 

Wykaz literatury:  

 
1. Słowniki rosyjsko – polskie i polsko – rosyjskie, słownik ortograficzny języka 

rosyjskiego, słownik wyraŜeń i zwrotów lekcyjnych. 

2. Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym – A. Bogusławski, St. Karolak. 

3. Wymowa i intonacja rosyjska – J. Henzel, E. Szędzielorz. 

4. Teksty z Ŝycia codziennego z dialogami – I. Wierieszczagina. 

5. Krótkie utwory lub fragmenty utworów pisarzy rosyjskich. 

6. Rosyjska Encyklopedia Dziecięca. 

7. Czasopisma rosyjskie oraz wszelka dostępna literatura w języku rosyjskim dotycząca 

tematyki Konkursu. 

 
Autor regulaminu: 

Wiesława Grosika - nauczyciel języka rosyjskiego, 

Gimnazjum nr 1 w Kielcach. 



Regulamin 
VI Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego 

dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego  
 
 

Uwagi ogólne: 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do informatyki wśród młodzieŜy szkół 

gimnazjalnych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

stymulowanie aktywności poznawczej młodzieŜy uzdolnionej informatycznie. 

 

1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Na 

kaŜdym etapie konkurs obejmuje w całości oraz poszerza treści podstawy 

programowej z informatyki w klasach I - III gimnazjum, w szczególności zagadnienia:  

o stosowanie programów narzędziowych typu: edytor tekstu, arkusz 

kalkulacyjny, baza danych, programy do prezentacji graficznej (np. Power 

Point),  

o algorytmy,  

o Logo Komeniusz,  

o Internet,  

o ogólna wiedza na temat komputerów i informatyki 

2. Pracownie, w których moŜe być przeprowadzony konkurs muszą być wyposaŜone w 

komputery IBM PC. Minimalne oprogramowanie komputerów to:  

o system operacyjny Windows 95/98/2000/XP,  

o Microsoft Office, OpenOffice 

o Komeniusz LOGO lub ELI 2.0 Multi Plus.  

Organizacja i przebieg konkursu: 

 

I etap – szkolny 

1. Etap szkolny konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną     

17 grudnia 2007 r. na stronie http://www.kuratorium.kielce.pl . Jednocześnie 

opublikowane zostaną kryteria oceny.  



2. Uczniowie dostarczają w formie elektronicznej rozwiązane zadania do 

4 stycznia 2008 r. do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora 

szkoły, w której organizowane są eliminacje.  

3. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez uczniów prace, a następnie 

do 11 stycznia 2008 r. przesyła na adres Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej:  

o Arkusz sprawozdawczy z wynikami uzyskanymi przez poszczególnych 

uczniów.  

o Prace uczniów, którzy zdobyli powyŜej 70% punktów moŜliwych do 

uzyskania. Wskazane jest (w miarę moŜliwości) zapisanie wszystkich prac 

uczniów z danej szkoły na jednej płycie CD-ROM.  

4. Ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego ustala 

Wojewódzka Komisja Konkursowa.  

5. Lista uczniów zakwalifikowanych, opublikowana zostanie na stronie 

http://www.kuratorium.kielce.pl 23 stycznia 2008 r. 

 

II etap – rejonowy: 

1. Eliminacje na tym etapie zostaną przeprowadzone w dniu 26 lutego 2008 r. o godz. 

10.00.  

2. Rejony i adresy szkół, w których odbywać się będą eliminacje II etapu zostaną 

ustalone po zakończeniu I etapu i będą podane w dniu 15 lutego 2008 r. na stronie 

http://www.kuratorium.kielce.pl/  

3. Rejonowe Komisje Konkursu Informatycznego (RKKI) zostaną powołane zgodnie z 

postanowieniami ogólnymi konkursów.  

4. Rejonowe Komisje Konkursu Informatycznego sprawdzają i oceniają prace uczniów 

oraz przesyłają protokół do 29 lutego 2008 r. na adres Przewodniczącego 

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego.  

5. Do Finału zakwalifikowanych zostanie 30 uczniów z najwyŜszą liczbą punktów.  

6. Listę uczniów zakwalifikowanych do Finału ustala Wojewódzka Komisja Konkursu 

Informatycznego.  

7. Lista uczniów zakwalifikowanych do Finału opublikowana zostanie na stronie 

http://www.kuratorium.kielce.pl  w dniu 12 marca 2008 r.  



 

III etap – wojewódzki – finał: 

1. Etap wojewódzki przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu 

Informatycznego. 

2. Finalistą Konkursu zostanie uczeń, który zakwalifikował się do finału i wziął w nim 

udział. 

3. Finał konkursu odbędzie się dnia 27 marca 2008 r. o godzinie 10.00.  

4. Laureatem jest uczeń, który wziął udział w finale i znalazł się w gronie 15 uczniów z 

najwyŜszą liczbą punktów. 

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 8 kwietnia 2008 r. na stronie 

http://www.kuratorium.kielce.pl  

6. Laureaci Konkursu otrzymają z informatyki celującą ocenę klasyfikacyjną 

końcoworoczną. Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach laureaci 

Konkursu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezaleŜnie od 

kryteriów. 
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