
Regulamin i zasady finału XI Edycji  

Konkursu o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej 

(4 czerwca 2020 r.) 

 

1. W Konkursie bierze udział po trzech przedstawicieli klas: IV, V i VI Szkoły 

Podstawowej im. im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, wybranych w drodze 

eliminacji w dniu 25 maja 2020 r. w godz. 14.00-14.30 podczas I etapu – testu on-line.  

2. Finał odbywa się w dniu 4 czerwca 2020 roku o godz. 15.30 w siedzibie szkoły oraz 

za pomocą wideokonferencji z uczestnikami konkursu. Przebieg konkursu jest 

transmitowany na stronie internetowej szkoły: http://gmk1.pl/ 

3. Jury Konkursu tworzą nauczyciele wychowawcy wymienionych powyżej klas oraz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Suwałkach – organizator 

Konkursu.  

4. Konkurs odbywa się za pomocą połączenia internetowego ze studiem konkursowym 

przygotowanym w budynku szkoły, gdzie znajduje się jury. Uczestnicy finałowej 

rozgrywki otrzymają loginy i hasła dostępu do wirtualnego studia w trybie video. 

5. Uczestnicy finałowej rozgrywki zobowiązani są do posiadania własnego sprawnie 

działającego sprzętu (w tym kamery internetowej, mikrofonu oraz stałego połączenia  

z Internetem). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy wynikające 

ze słabego połączenia internetowego Uczestnika.  

6. Konkurs składa się z trzech rund i jego celem jest popularyzacja twórczości Marii 

Konopnickiej.  

7. Przed rozpoczęciem Konkursu przedstawiciele jury losują kolejność, według której 

uczniowie będą odpowiadali na pytania.  

8. W trakcie trwania konkursu przedstawiciele jury losują kolejno numery pytań dla 

każdego odpowiadającego. Dane pytanie zostaje wtedy wyświetlone na ekranie oraz 

odczytane przez prowadzącego członka jury.  

9. W pierwszej rundzie każdy z uczestników otrzymuje po 3 pytania. Na każdą 

odpowiedź ma po 30 sekund. Za każdą prawidłową odpowiedź może uzyskać 1 punkt. 

Za błędną odpowiedź nie przyznaje się punktów. Do kolejnej rundy przechodzą 

uczniowie, którzy w pierwszej rundzie uzyskali 2 lub 3 punkty (odpowiedzi na co 

najmniej dwa z trzech zadanych im pytań).  

http://gmk1.pl/


10. W rundzie drugiej każdy z uczestników odpowiada na kolejne 3 pytania i również ma 

na odpowiedź po 30 sekund. Za każdą prawidłową odpowiedź może uzyskać 1 punkt. 

Za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi nie przyznaje się punktów. Do rundy – 

trzeciej – finałowej przechodzi trzech uczestników, którzy po zakończeniu ostatniej 

(trzeciej) tury pytań uzyskają największą liczbę punktów.  

11. Jeśli w czasie trwania którejś z tur pytań podczas jednej z dwóch rund, któryś  

z uczestników straci połączenie internetowe i połączy się powtórnie ze studiem 

konkursowym (szkołą) w trakcie trwania danej rundy, będzie miał możliwość 

odpowiedzenia na dodatkowe (w zamian za pominięte z tej przyczyny) pytanie na 

końcu rundy (poza swoją kolejką). Jeśli utracone połączenie zostanie nawiązane po 

zakończeniu tury danej rundy, uczestnik nie będzie mógł wziąć w niej udziału, tracąc 

tym samym w tej turze możliwość zdobycia punktu.  

12. W finale trzej uczestnicy odpowiadają na kolejne 5 pytań. Podobnie jak w rundzie 

drugiej za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, natomiast za brak 

odpowiedzi lub błędną odpowiedź nie przyznaje się punktów. Na każdą odpowiedź, 

tak jak poprzednio, uczestnicy mają po 30 sekund.  

13. Zwycięża uczestnik, który po zakończeniu wszystkich trzech rund ma największą 

liczbę punktów.  

14. W przypadku remisu pomiędzy uczestnikami Konkursu zarówno po drugiej, jak i po 

trzeciej rundzie przewidziana jest dogrywka. Uczestnicy biorący w niej udział kolejno 

odpowiadają na pytania aż do momentu, gdy któryś z nich popełni błąd.  

 


