
  

 

 

REGULAMIN KONKURSU FIZYCZNEGO:  

„MŁODY EINSTEIN” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

a) Konkurs jest organizowany pod nazwą MŁODY EINSTEIN i jest dalej zwany konkursem. 

b) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych. 

c) Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach 

ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice oraz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne 

Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice. 

d) Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do działania i twórczego myślenia oraz 

zainteresowania fizyką w ujęciu praktycznym. 

 

2. ZGŁOSZENIA I TERMINY 

 

a) Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 30. 01. 2020 r. na adres e-mail: 

sekretariat@zso8.gliwice.eu 

W zgłoszeniu należy podać: 

- liczbę zgłaszanych prac   (maksymalnie 2 prace z danej szkoły); 

- tytuły prac konkursowych; 

- imiona i nazwiska uczestników przypisanych do poszczególnych prac 

konkursowych; 

- imię i nazwisko oraz telefon opiekuna uczestników. 

b) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać mailowo pod adresem: 

agaszota1@wp.pl 

c) Do dnia  15. 02. 2020 r. należy przesłać informację mailową o rodzaju pracy 

konkursowej i warunkach, jakie są konieczne do właściwej prezentacji pracy konkursowej 

(tzn. dostęp do mediów, internetu, komputera itp.) 

d) Finał konkursu (prezentacja prac konkursowych) dla szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych odbędzie się dnia 11. 03. 2020 r.  

o godz. 11:00 w Auli B Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej  

ul. Konarskiego 22B w Gliwicach. 

 

3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

a) Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń bądź grupa uczniów-maksymalnie 2-osobowa, 

zwana dalej Uczestnikiem. 

Do Konkursu mogą przystąpić uczestnicy  w dwóch grupach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych z  klas 7 i 8  

- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

b) Każdy uczestnik musi posiadać opiekuna (nauczyciel), który zgłasza udział uczestnika  

w konkursie oraz towarzyszy uczestnikowi w czasie prezentacji pracy konkursowej, 

nadzoruje jej przebieg oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania uczestników. 
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c) Uczestnik konkursu we własnym zakresie (w domu, w szkole, na kółku zainteresowań, itp.) 

przygotowuje pracę konkursową. 

d) Praca konkursowa powinna składać się z tytułu, części praktycznej i części teoretycznej: 

- część praktyczna powinna być przygotowana w formie: modelu, makiety, 

doświadczenia, pokazu, urządzenia elektrycznego, urządzenia mechanicznego, 

projektu badawczego lub kombinacji tych elementów. 

- część teoretyczna obejmuje naukowe wyjaśnienie prezentowanej części 

praktycznej (tzn. wyjaśnienie zasady działania i sposobu wykonania urządzenia, 

przedstawienie procesów, praw i zjawisk fizycznych zachodzących podczas 

wykonywania doświadczeń, omówienie modelu, makiety, itp.) Część teoretyczna 

oprócz wyjaśnienia ustnego może być podparta plakatem, prezentacją 

multimedialną itp. 

e) Podczas finału uczestnicy prezentują prace konkursowe Komisji Konkursowej, która 

wybierze zwycięzców. 

f) Czas prezentacji pracy konkursowej nie może przekraczać 15 minut (w szczególnych 

przypadkach - np. doświadczenia - istnieje możliwość wydłużenia czasu prezentacji za 

zgodą organizatora). 

g) Jeden uczestnik może być przypisany tylko do jednej pracy konkursowej. 

h) Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z wykonaniem pracy konkursowej. 

 

4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 

a) W skład Komisji Konkursowej wchodzić będą przedstawiciele Instytutu Fizyki – CND 

Politechniki Śląskiej oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. 

b) Prace konkursowe prezentowane Komisji będą oceniane w skali 1-5 w następujących 

kategoriach: 

- pomysł, 

- wykonanie, 

- omówienie, 

- poziom merytoryczny, 

- ogólne wrażenie. 

c) Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który uzyska najwyższą sumę punktów  

z wszystkich wymienionych kategorii. 

d) Dla zwycięzców konkursu przewidziane są upominki i dyplomy. 

e) Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio w dniu finału - po zakończeniu konkursu. 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

a) Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga organizator. 

b) Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik i jego opiekun 

wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 

organizatora (załącznik nr 1). 

c) Akceptację warunków i zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekun potwierdza 

własnoręcznym podpisem na oświadczeniu dla opiekuna w dniu finału konkursu (druki 

dostępne na miejscu). 

d) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to 

w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 


