
REGULAMIN KONKURSU:  

Śladami promieniotwórczości- konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie oraz 

promieniotwórczości 

 

1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest  ZSOIT w Czeladzi. 

2. Celami Konkursu są: 

a) motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy z różnych dziedzin 

b) rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a)  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych 

b) Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 3 uczniów 

 

3. ZAKRES TREŚCI: 

a) Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie, odkrycia, nagrody. 

b) Nagroda Nobla-kiedy przyznawana, w jakich kategoriach, kto jest fundatorem. 

c) Promieniotwórczość-definicja, podział, przemiana alfa, beta i gamma, przykłady pierwiastków 

promieniotwórczych. 

d) Budowa reaktora jądrowego, katastrofa reaktora w Czarnobylu(data, przyczyna, skutki). 

e) Choroba popromienna.  

 

4.TERMIN: 

a) konkurs odbędzie się 23.02.2023r. o godzinie 10.30 

b) zgłoszenia będą przyjmowane do 17.02.2023  do godziny 14.00 pod adresem 

k.banasik@zsoit.czeladz.pl 

c) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu Konkursu. 

 

5. PRZEBIEG KONKURSU 

a) Konkurs odbywa się na platformie testportal.pl  w pracowni komputerowej ZSOiT w Czeladzi. 

b) Uczniowie zgłoszeni do Konkursu powinni przyjechać do ZSOiT na 15 minut przed rozpoczęciem 

Konkursu czyli o godzinie 10.15. 

c) Przed konkursem uczestnicy zostaną przeszkoleni jak skorzystać z platformy testportal.pl, a na ich 

komputerach zainstalowany zostanie link do konkursu. 

d) Konkurs składa się z 45 pytań (zamkniętych jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru). 

e) Czas trwania Konkursu to 35 minut. 

f) Podczas rozwiązywania pytań konkursowych uczestnicy nie mogą opuszczać strony Konkursu, 

gdyż wiąże się to z przerwaniem Konkursu dla uczestnika. 

 

6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Organizator wyłoni trzech zwycięzców spośród uczestników Konkursu. 

2. Laureaci to osoby, które uzyskają największą ilość punktów, a w przypadku takiej samej liczby 

punktów o wygranej decyduje najszybszy czas ukończenia Konkursu. 

3. Prace oceniane będą według skali punktowej.  

4. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

 

7. PRAWA AUTORSKIE 

a) Wszyscy uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału akceptują warunki regulaminu Konkursu, 

wyrażają zgodę na  publikację imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych organizatora 

konkursu. 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 i art. 4 ust. 2 i 6 

RODO dla potrzeb Konkursu. 

 

 

 


