
 

Regulamin   Wojewódzkiego Konkursu Technicznego 

w roku szkolnym 2016/2017 dla gimnazjum 

 

Konkurs organizowany jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów przez Regionalne 

Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. 

I. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką. 

2. Podniesienie poziomu nauczania techniki i kultury technicznej młodzieży. 

3. Inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej. 

4. Stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia – przygotowanie do wyboru zawodu. 

5. Propagowanie działalności technicznej uczniów. 

6. Rozwijanie zdolności i umiejętności manualno – motorycznych. 

II. Program merytoryczny – wymagania 

W pierwszym i drugim etapie konkursu (etap szkolny i  miejskim/gminnym) sprawdzone będzie 

opanowanie wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej techniki. Regulamin obejmuje 

nowa podstawę programową. 

III. Tematyka i forma zadań 

 Etap szkolny – sprawdzian pisemny z zakresu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznej – 

wykonanie rysunku technicznego (uczestnicy powinni mieć przybory kreślarskie)  do 8 kwietnia 2017 r. 

 Etap miejski/gminny – sprawdzian pisemny z zakresu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 

praktycznej – wykonanie rysunku technicznego (uczestnicy powinni mieć przybory kreślarskie).    

    Etap wojewódzki – sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu wymagań ustalonych w podstawach 

programowych techniki oraz treści wykraczających, w części praktycznej – wykonanie zadań z technologii 

wskazanych przez komisję. 

Gimnazjum 

Informacja techniczna – zasady rysunku technicznego, projektowanie i konstruowanie, ochrona praw 

autorskich. 

Technologia – posługiwanie się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, urządzeniami. 

Urządzenia techniczne - lutownica, wiertarka elektryczna. 

Środki transportu – motorower: budowa i  warunki techniczne,  samochód, silniki spalinowe – budowa, 

zasada działania silnika czterosuwowego i dwusuwowego. 

Elektrotechnika  i elektronika – schematy obwodów elektrycznych, montowanie obwodów, zasady pomiaru 

podstawowych wielkości elektrycznych (przyrządy pomiarowe), elementy elektroniczne (rezystory, 

kondensatory, diody, tranzystory, schematy i montowanie obwodów, silniki elektryczne, przetworniki 

elektroakustyczne( mikrofon, głośnik) 

Wybrany sprzęt domowy – radioodbiornik, magnetofon, magnetowid, telewizor, telefon – budowa, zasada 

działania, użytkowanie. 

Historia techniki – wynalazcy w dziedzinie techniki. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego – podstawowe pojęcia, zasady poruszania się  po drodze, manewry, 

postępowanie w razie wypadku, znaki drogowe.   



 W etapie trzecim (wojewódzkim) znajdą się również zadania kwalifikowane na wykraczający poziom 

wymagań. 

IV. Organizacja konkursu, tryb pracy komisji, laureaci i finaliści: 

I stopień – zawody szkolne 

1.Zawody I stopnia przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektora szkoły.  

2.W zawodach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń klas I –III gimnazjum.  

3.Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Zadaniem dyrektorów jest: 

- zgłoszenie w terminie do dnia 17.03.2015 r. do Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej udziału 

szkoły w konkursie, 

- zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursu, 

- powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej która odpowiada za przygotowanie zadań             

konkursowych, przeprowadzenie konkursu, ocenę  prac uczniów, sporządzenie protokołu    na stosownym 

druku, 

- przekazanie wyników etapu  szkolnego do właściwej Miejskiej/Gminnej Komisji  Konkursowej , 

4.Z każdego przeprowadzonego konkursu szkoła może zgłosić do zawodów miejskich/gminnych tych 

uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75% punktów możliwych do zdobycia. 

5.Protokoły eliminacji szkolnych szkoła przekazuje do właściwej Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej w 

ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia zawodów szkolnych. 

6.Wyniki konkursu etapu szkolnego ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową i zatwierdzone przez 

Dyrektora Szkoły są ostateczne. 

II stopień – zawody miejskie/gminne 

1.Zawody II stopnia przeprowadzają Miejskie/Gminne Komisje Konkursowe  we współpracy z Wojewódzką 

Komisją Konkursową  

2.Za organizację zawodów miejskich/gminnych odpowiedzialne są osoby zajmujące się oświatą w danej 

gminie. Osoby te są również odpowiedzialne za zachowanie procedury tajności. 

3.Każdy uczestnik II etapu konkursowego powinien posiadać kartę do kodowania.  

4.Po przeprowadzeniu eliminacji Miejska/Gminna Komisja Konkursowa przekazuje protokół zawodów  oraz 

prace konkursowe uczestników którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia  do 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia etapu miejskiego/gminnego 

na adres:  

                                     Wojewódzka Komisja Konkursu Technicznego 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

                                                    45-315 OPOLE,  ul. Głogowska 27 

Protokoły nadesłane po terminie nie będą uwzględnione w dalszych eliminacjach. 

 



 

7.Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu i prac konkursowych 

wybiera 20 najlepszych prac i ustala listę finalistów. 

8.Wyniki zawodów miejskich/gminnych ogłaszane są w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia zawodów 

miejskich/gminnych (z uwzględnieniem procedury odwoławczej) na stronie internetowej RZPWE w Opolu: 

www.rcre.opolskie.pl . 

  III stopień – zawody wojewódzkie 

1.Zawody III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Za organizację zawodów 

wojewódzkich odpowiedzialna jest Wojewódzka Komisja Konkursowa. 

2.Obserwatorami finału wojewódzkiego mogą być przedstawiciele organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

3.Wojewódzka Komisja Konkursowa powiadamia szkoły biorące udział w konkursie.  

4.Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego otrzymuje uczestnik konkursu, który w 

etapie wojewódzkim uzyskał nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia. 

5.W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 90% punktów możliwych do zdobycia, tytuł 

laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu. 

6.Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. 

7.Wyniki zawodów wojewódzkich ogłaszane są w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zawodów 

wojewódzkich (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), na stronie internetowej 

www.rcre.opolskie.pl. 

8.Wyniki konkursu eliminacji wojewódzkich ustalone przez Wojewódzką Komisję Konkursową są 

ostateczne.  

9.Laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych zostaną wydane zaświadczenia. 

V. Terminy 

Etap szkolny  - do 8.04.2017 r. 

Etap gminny  - 24.04.2017 r. 

Finał wojewódzki  - 29.05.2017 r. 

VI. Nagrody 

Laureaci konkursów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.  

Nauczyciele-opiekunowie uczniów występujących w finale wojewódzkim otrzymają specjalne 

podziękowania. 

VII. Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursu Technicznego: 

Wiesław Bartoszek (przewodniczący komisji) -  konsultant techniki  

Sylwia Paściak – doradca techniki    Ewelina Langfort - doradca techniki  

                         Ryszard Ratuś – doradca techniki w RCRE          

http://www.rcre.opolskie.pl/
http://www.rcre.opolskie.pl/


                                                                   

VIII. Postanowienia końcowe 

1.Uczniowie do konkursu przystępują dobrowolnie. 

2.Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w wyznaczonym dniu, nie 

przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 

3.W przypadku nakładania się terminów kilku konkursów uczeń dokonuje wyboru konkursu, w którym 

weźmie udział. 

4.Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II i III etapu konkursu w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzania konkursów oraz powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza 

uczeń. 

5.Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. 

6.Prace konkursowe kodowane są według ustaleń Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej (dotyczy 

eliminacji miejskich/gminnych) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (dotyczy eliminacji 

wojewódzkich). 

7.Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz 

dodatkowo, w przypadku II i III etapu, po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej Karty uczestnika II/III 

etapu konkursu przedmiotowego. 

8.Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu 

zawodów szkolnych i miejskich/gminnych rozpatruje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

Decyzja przewodniczącego jest ostateczna. 

9.Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego przebiegu 

zawodów wojewódzkich rozpatruje przewodniczący konkursu. 

10.Skargi wnosi się w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia konkursu. 

11.Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

12.Skargi wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 10, nie będą rozpatrywane. 

13.Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom),na 

indywidualny pisemny wniosek, skierowany – w przypadku eliminacji miejskich/gminnych  i finału 

wojewódzkiego do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – w terminie 3 dni od daty 

ogłoszenia wyników danego konkursu. 

14.Wnioskodawca w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku otrzymuje pisemną informację o miejscu i 

czasie udostępnienia pracy. 

15.Udostępnienie pracy odbywa się w obecności przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i 

trwa 20 minut. 

16.Nie ma możliwości wykonania kserokopii pracy konkursowej. 

 

 

 



Literatura: 

 „Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne”.  – wydawnictwo Nowa Era – Waldemar Czyżewski 
  „Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne”. – wydawnictwo Nowa Era - Waldemar 

Czyżewski 
 Zajęcia techniczne - Gimnazjum – wydawnictwo  Operon – Urszula Białka 

 

                                                                                Wiesław Bartoszek  - RZPWE OPOLE 


