
Regulamin  I edycji szkolnego konkursu „Mistrz Mapy” 

dla uczniów klas 6, 7 i 8 

Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie 

 

Cele Konkursu: rozbudzenie zainteresowań geografią, zachęcenie uczniów do pracy  

z mapami. 

   Wymagania: znajomość mapy politycznej i fizycznej Europy. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6, 7 i 8. 

3. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest p. Angelika Sobusiak zwana dalej Koordynatorem. 

4. Uczniowie do dnia 28 lutego zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie Koordynatorowi. 

5. Konkurs odbędzie się dnia 5 marca 2020 o godz. 14:00  Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie. 

6. Konkurs składa się z jednego etapu. 

7. Konkurs odbędzie się w formie elektronicznej (Quiz). 

8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest posiadać smartfon z dostępem do Internetu (w przypadku, gdy uczeń nie 

posiada dostępu do Internetu zgłasza tę informację Koordynatorowi). 

9. W przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych do konkursu  będzie mniejsza lub równa ilości komputerów – konkurs 

odbędzie się w pracowni informatycznej. 

10. Quiz składa się z 30 pytań testowych  jednokrotnego wyboru. 

11.  Na każde pytanie uczestnicy będą mieli 45 sekund. 

12. Ostateczne informację odnośnie sali, w której odbędzie się konkurs zostaną podane uczestnikom przez 

Koordynatora konkursu najpóźniej w dniu poprzedzającym konkurs. 

13. W przypadku, gdy podczas konkursu uczestnik utraci połączenie internetowe- nie będzie mógł ponownie 

przystąpić do testu. Organizator, jak i Koordynator konkursu nie ponoszą odpowiedniości za jakość połączenia 

internetowego i działania programu w czasie trwania konkursu, a także nie odpowiadają za błędy systemu.  

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 9 marca, a następnie opublikowane na stronie internetowej naszej 

szkoły. 

15. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

16. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej uczestników o wyższym miejscu 

decydować będzie czas ukończenia Quizu. 

17. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.  



18. O wszystkich kwestiach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 


