
Regulamin “Science marathon” 
  

1. “Science marathon” to interdyscyplinarny konkurs wiedzy skierowany do wszystkich         
uczniów uczęszczających do klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Ogólnokształcących          
nr 1 w Raciborzu w roku szkolnym 2019/2020.  
 

2. “Science marathon” wpisuje się w oś działań projektu “Lepsza szkoła - lepsza przyszłość.             
Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr w Raciborzu” realizowanego           
w ramach projektu Erasmus +. 
 

3. Informacje o konkursie, jego zasadach oraz formie udziału zostaną przekazane uczestnikom           
poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły i na Facebook’u.  
 

4. Udział w “Science marathon” jest bezpłatny. 
 
Aby wziąć udział w “Science marathon” należy dokonać wcześniejszej rejestracji.          
Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia ucznia na adres mailowy:          
zso1erasmus@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r.  
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. 

 
5. “Science marathon” odbędzie się w dniu 09.05.2020 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 na               

platformie Google Classroom. 
Każdy zarejestrowany uczeń otrzyma kod dostępu do konkursowego zestawu pytań w dniu            
konkursu.  

 
6. Konkursowy zestaw pytań “Science marathon” będzie zawierał 42 pytania związane z           

następującymi dziedzinami nauki:  
● biologia,  
● chemia,  
● ekonomia domowa,  
● fizyka, 
● język obcy,  
● literatura, 
● matematyka.  

 
Pytania będą sformułowane w języku angielskim. Uczestnicy “Science marathon” udzielają          
odpowiedzi wyłącznie w języku angielskim.  
 

7. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź  uczestnik otrzyma 1 punkt.  
 

Ponadto, rozwiązanie zestawu zadań w czasie krótszym niż wyznaczony będzie premiowane 
dodatkowymi punktami, zgodnie z poniższym: 
 
 



● Uczestnik, który rozwiąże zadania w terminie do 50%  wyznaczonego czasu, otrzyma 
dodatkowo 5 punktów.  

● Uczestnik, który rozwiąże zadania w terminie do 60% wyznaczonego czasu, otrzyma 4 
punkty. 

● Uczestnik, który rozwiąże zadania w terminie do 70% wyznaczonego czasu, otrzyma 3 
punkty. 

● Uczestnik, który rozwiąż zadania w terminie do 80% wyznaczonego czasu, otrzyma 2 
punkty. 

● Uczestnik, który rozwiąże zadania w terminie do 90% wyznaczonego czasu otrzyma 1 
punkt. 

 
8. Końcowa klasyfikacja punktowa obejmie wszystkich uczestników. 

W przypadku uczestników z tą samą ilością punktów, zostanie rozegrana dogrywka.  
 

9. Wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone 15.05.2020 r. na Classroomie.  
Jeśli w wyniku klasyfikacji dogrywka będzie konieczna, odbędzie się ona 16.05.2020 r. o 
godz. 9:00. 
 

10. Ostateczne wyniki klasyfikacji po dogrywce zostaną wtedy ogłoszone na Classroomie 
18.05.2020 r. 
 

11. Zdobywcy 15 pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ich zakup zostanie          
sfinansowany z budżetu projektu Erasmus+ “Lepsza szkoła - lepsza przyszłość.          
Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu”. 
 

12. Wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020.  
 
 
 


