REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO
matematyka i język angielski

„OMNIBUS 2022”
POD PATRONATEM:

PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY PANI MAŁGORZATY RAUCH
STAROSTY RZESZOWSKIEGO PANA JÓZEFA JODŁOWSKIEGO
Informacja o konkursie:
1.

Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkół Zawodowych w Dynowie.

2.

Adresaci konkursu: uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z Pogórza Przemysko – Dynowskiego.

3.

Cele konkursu:

4.



popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego,



kształcenie praktycznych umiejętności uczniów,



rozwój umiejętności matematycznych i językowych,



popularyzacja czytelnictwa w języku obcym.

Organizacja konkursu:


Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.



Konkurs ma formę dwudniową:
- w pierwszym dniu uczestnicy wezmą udział w konkursie z matematyki,
- a w drugim dniu z języka angielskiego.



Uczestnik może brać udział w obu częściach konkursu lub tylko w jednej wybranej, zaznaczonej na karcie
zgłoszenia.



Ustanawia się ograniczenia w liczbie zgłoszeń z jednej szkoły- maksymalnie 6 osób.



Opiekunami uczestników są nauczyciele danego przedmiotu, którzy jednocześnie wchodzą w skład Komisji
Konkursowej i uczestniczą w sprawdzaniu prac konkursowych. Głos decydujący w sytuacjach spornych ma
przedstawiciel organizatora konkursu.



Prace konkursowe udostępniane są do wglądu zainteresowanym nauczycielom - opiekunom przed
ogłoszeniem wyników konkursu i wtedy też rozpatrywane będą ewentualne wątpliwości. Decyzja jury jest
ostateczna i nieodwołalna.



Konkurs znajduje się w aktualnym wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - wykaz konkursów
wpisywanych na świadectwo ukończenia szkoły.

5.

Część matematyczna- informacje szczegółowe:
• Rodzaj konkursu – matematyczno-logiczny.
 Wymagania – nie wykraczają poza zakres nauczania w szkole podstawowej.
ZSzZ w Dynowie – regulamin konkursu „OMNIBUS 2022”



Uczestnik konkursu powinien wykazać się następującymi umiejętnościami: samodzielnym i logicznym
myśleniem matematycznym, pomysłowością, wyciąganiem wniosków, wykorzystaniem wiedzy
matematycznej w sytuacjach praktycznych, sprawnością rachunkową, wyobraźnią geometryczną,
stosowaniem podstawowych praw działań na liczbach wymiernych, rozwiązywaniem równań i nierówności
liniowych.



Typy zadań: łamigłówki słowne, liczbowe, rysunkowe, zagadki logiczne.



Dozwolone pomoce i przybory geometryczne: kalkulator prosty, linijka, cyrkiel.



Czas trwania: 90 minut.

6.

Część językowa: język angielski- informacje szczegółowe


Zakres materiału- zadania nie wykraczają poza europejski poziom B1.



Typy ćwiczeń:
część gramatyczno- leksykalna (słowotwórstwo, transformacje zdań, test luk),
sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego,
znajomość lektury uproszczonej w języku angielskim (poziom 1) "White Fang" autorstwa Jacka Londona
i rozwiązania zadań dotyczących tekstu (również w języku angielskim):
obowiązujący materiał do pobrania w zakładce „Omnibus 2022” na stronie organizatora konkursu.



Czas trwania: 90 minut

Terminarz:
1.

Termin nadsyłania kart zgłoszeń do udziału w konkursie upływa: 29.04.2022r. (piątek), - liczy się data wpływu
do szkoły.

2.

Część matematyczna konkursu „OMNIBUS 2022” odbędzie się 10.05.2022r. (wtorek) o godzinie 08.30.

3.

Część językowa konkursu „OMNIBUS 2022” odbędzie się 11.05.2022r. (środa) o godzinie 08.30.

4.

Ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem nagród i wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom, nastąpi
po zakończeniu każdego z konkursów w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Dynowie, około godz. 12.30.

Informacje organizacyjne
1.

Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

2.

Organizatorzy przewidzieli podziękowania
dla opiekunów przygotowujących uczestników
i podziękowania dla szkół.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
internetowej: http://www.zsz-dynow.net/
lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły,

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
4. Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:

osoby odpowiedzialne:
Dyrektor p. Halina Cygan,
p. Kinga Oleksa- Skubisz (j. angielski),

Forma tradycyjna:
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
ul. Polna 3
36 – 065 Dynów
(z dopiskiem) Konkurs „OMNIBUS 2022”
Forma elektroniczna (skan):
dynowzsz@poczta.onet.pl
w tytule e-maila prosimy wpisać
Zgłoszenie- Konkurs „OMNIBUS 2022”

p. Renata Mazur (matematyka),
telefonicznie (016) 652 10 45 albo
mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl
mailto:zsz1dynow@poczta.onet.pl.
6. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła
zostanie dodatkowo poinformowana.
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