
Aneks nr 1 do Regulaminu  

II Regionalnego Konkursu Elektrycznego  

„Pstryk i działa” 
 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 

491, z późn. zm.), dotyczące m.in. zakazu przemieszczania się oraz zakazu organizowania spotkań i 

zebrań, w Regulaminie II Regionalnego Konkursu Elektrycznego „Pstryk i działa” wprowadza 

się następujące zamiany:  

 

§ 1. 

 

1) Punkt IV Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„ IV. Organizacja Konkursu 

- konkurs składa się z jednego etapu szkolnego  

- etap szkolny jest dwuczęściowy: I część  -  przeprowadzana jest na terenie zgłoszonej placówki z 

wykorzystaniem zadań udostępnionych przez organizatora, II część – to praca doświadczalna grupy 

(3-5 osobowej) 

Termin etapu konkursu:   

Etap szkolny:   

I część do 10.01.2020 r. „ 

 

2) Punkt VI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„VI. Zadania konkursowe, zakres materiału i zasady oceny prac 

1.  Uczeń powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi w wymaganiach 

ogólnych i szczegółowych podstawy programowej z fizyki dla szkoły podstawowej. 

2. Za ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa. 

3. Zadania konkursowe mają charakter teoretyczno-praktyczny. 

I ETAP szkolny 

 Zadania teoretyczne w I części etapu szkolnego zawarte są w teście, który uczestnicy 

rozwiązują w czasie wyznaczonym przez Komisję Konkursową i przesłany drogą 

mailową dla szkolnego opiekuna  konkursu. 

 W I część uczeń uzyskuje informację o zdobytych punktach w postaci procentu 

prawidłowo udzielonych odpowiedzi. 

 Drużyna reprezentująca szkołę zostaje wyłoniona z uczniów, którzy zdobędą największą 

liczbę punktów. 

 Zadanie projektowe w II części etapu szkolnego polega na wykonaniu  przez grupę 

uczniów doświadczenia fizycznego z zakresu elektromagnetyzmu i udokumentowaniu 

wykonanej pracy krótkim filmem (wymagania techniczne dotyczące filmu zawiera 

załącznik nr 2.) 

 Komisja Konkursowa podczas oceny doświadczenia będzie brała następujące elementy: 

 Pomysłowość przy projektowaniu doświadczenia (1pkt), estetykę  wykonania 

doświadczenia (1pkt), bezpieczeństwo pracy (1pkt), wiedzę ogólną z danego zakresu 

fizyki (1pkt), umiejętność posługiwania się językiem fizyki (1pkt), umiejętność 

prezentacji i dzielenia się wiedzą w formie filmu (1pkt) 

 Liczba punktów uzyskanych przez grupę stanowi jednocześnie punkty uzyskane 

indywidualnie. 

 Uczestnicy wykonują doświadczenia na własny koszt pod opieką szkolnego opiekuna 

konkursu oraz do zasilania układu elektrycznego używają bezpiecznego napięcia ( nie 

stosują bezpośrednio napięcia sieciowego)” 

  

3) Punkt VII Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 



„VII. Komisja Konkursowa 

Do zadań Komisji Konkursowej należy:   

- opracowanie testów konkursowych, 

- przygotowanie konkursu od strony organizacyjnej i technicznej, 

- ocena zadań praktycznych II części etapu szkolnego konkursu i wyłonienie zwycięzców, 

- powiadomienie uczestników o wynikach w terminie do 20 maja 2020 r, 

- przesłanie uczestnikom zaświadczeń o udziale w Konkursie i uzyskanym  miejscu.” 

 

4) Punkt VIII Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

” VIII. Wyróżnienia i nagrody 

 na podstawie wyników etapu szkolnego Komisja Konkursowa wyłania laureatów i 

wyróżnionych finalistów,   

 dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe 

(drobny sprzęt elektryczny i zestawy elektroniczne), które będą do odebrania w siedzibie 

Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie. O terminie odbioru nagród zostaną 

poinformowani szkolni opiekunowie  konkursu. 

 dla wszystkich uczestników biorących udział w Konkursie  przewidziane są zaświadczenia o 

udziale w konkursie, które zostaną przesłane do szkół drogą elektroniczną.” 

 

§ 2. 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

§ 3. 

 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej podania do publicznej wiadomości w formie 

elektronicznej na stronie internetowej pod adresem:  https://zsen.lublin.eu/kategoria/konkursy/ 

oraz zostanie przesłany do szkół, które zgłosiły swoich uczniów do konkursu. 
 

 

https://zsen.lublin.eu/kategoria/konkursy/
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