
 

 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 

 zaprasza uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej do udziału w V edycji 

międzyszkolnego Konkursu  

„Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy” 
 

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.zpo1.miedzyrzec.pl     

zakładce Strefa ucznia 

Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej!!! 

 Konkurs podzielony jest na trzy etapy, w których będziecie rozwiązywali zadania 

różnego typu z biologii, chemii, fizyki i geografii. Wszystkie etapy będą odbywały 

się w ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. 

 W I i II etapie będziesz mógł zdobyć po 8 punktów z każdego przedmiotu (biologii, 

chemii, fizyki i geografii)  w tym 5 punktów za zadania zamknięte i 3 punkty za 

zadania otwarte. W III etapie będziesz  mógł zdobyć maksymalnie po 9 punktów z 

każdego przedmiotu w tym 5 punktów za zadania zamknięte i 4 punkty za otwarte.  

 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa. Czas 

pracy z arkuszem zadań 60 minut.   

 Wyniki każdego etapu będą punktowane. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 

konkursowych można zdobyć łącznie 100 punktów (32p. z I etapu + 32p. z II etapu 

+ 36p.z III etapu) 

 W wyniku Konkursu wyłonimy  trzech zwycięzców z największą ilością punktów 

oraz przyznamy dwa wyróżnienia. 

 Warunkiem ukończenia konkursu i uzyskania co najmniej dyplomu uczestnictwa jest 

przystąpienie do wszystkich etapów konkursu. 

 Proponujemy, aby uczeń, który uzyska  co najmniej 5 punktów za rozwiązanie zadań 

z przedmiotu objętego konkursem otrzymał bardzo dobrą ocenę cząstkową z tego 

przedmiotu (ocena cząstkowa z przedmiotu za każdy etap). 
 

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Złożenie formularzy zgłoszeniowych oraz pisemnych zgód rodziców na udział 

uczniów w konkursie i publikację wizerunku – do 03.11.2022 r. 

2. I etap – 23 listopada 2022 r. godz. 8.00 

3. II etap – trzecia dekada lutego 2023 r. 

4. III etap – druga dekada kwietnia 2023 r. 

Rozstrzygnięcie  - trzecia dekada kwietnia 2023 r. 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

http://www.zpo1.miedzyrzec.pl/

