Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych
Marii Skłodowskiej – Curie
Regulamin Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.
2. Adresaci:
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
gostynińskiego.
3. Cele konkursu:






Popularyzacja wiedzy o polskiej noblistce Marii Skłodowskiej – Curie;
Pogłębianie wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz zainteresowania naukami przyrodniczymi;
Rozbudzanie inicjatyw uczniów w zakresie samokształcenia i rozwoju zainteresowań;
Mobilizowanie uczniów do współpracy w grupie;
Integracja młodzieży z różnych szkół;

4. Struktura i przebieg konkursu:
Szkoły zgłaszają do konkursu zespoły 3-osobowe (nie więcej niż dwie drużyny z jednej szkoły);
Konkurs składa się z dwóch etapów następujących kolejno tego samego dnia;
Pierwszy etap – każdy z członków zespołu rozwiązuje samodzielnie test – wynik uzyskany przez drużynę
jest sumą punktów zdobytych indywidualnie przez każdego z jej członków;
Do drugiego etapu kwalifikują się trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów uzyskanych z testu;
Drugi etap – udzielanie ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące biografii Marii Skłodowskiej – Curie
i zagadnień z fizyki i chemii dotyczących promieniotwórczości;
Członkowie drużyny mogą wspólnie naradzać się nad odpowiedziami, czas na przygotowanie odpowiedzi
wynosi 2 minuty – odpowiedzi udziela jeden wybrany przez zespół uczeń;
O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach;
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a 3 zwycięskie zespoły nagrody rzeczowe;
W rozstrzygnięciu spraw nie objętych regulaminem decyzję podejmuje komisja konkursowa;
5. Czas i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 05 grudnia 2013 r. o godz. 9:30 w sali nr 117 w Zespole Szkół im. M. SkłodowskiejCurie w Gostyninie, ul. Kowalska 5.
6. Zgłaszanie uczestników:
Nauczyciele wysyłają zgłoszenie według załącznika nr 1.
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 27 listopada 2013 roku:
- faxem na nr: 24 235 89 10, lub 24 235 24 45,
- lub mailowo na adres: konkurs@zs2-gostynin.edu.pl. (w temacie wiadomości proszę wpisać „Zgłoszenie
do konkursu o MSC”).

