
REGULAMIN KONKURSU KOPERNIKOWSKIEGO 2018. 
 
Konkurs Kopernikowski odbywa się w  czterech etapach: 

I. Test  wiedzy o Mikołaju Koperniku (19. 02.2018).  
II. Bieg terenowy (20.02.2018). 
III. Konkurs hymnu szkoły Breve Regnum (21.02.2018). 
 

 
I.    TEST WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU. 

 

 
  19.02.2018 r (poniedziałek)  

1. Udział biorą wszyscy uczniowie wszystkich klas pierwszych LO. 
2. Spis materiałów, na bazie której  będzie przygotowany test: 

◦ Owen Gingerich, James MacLachlan „Mikołaj Kopernik- gdy Ziemia stała się planetą”, (biblioteka szkolna); 

◦ Stanisław Grzybowski, „Mikołaj Kopernik”, wyd. Książka i Wiedza. 

◦ M. Kopernik , Wikipedia; 

◦ M. Kopernik – życie i praca ( You Tube); 

◦ Życie i działalność Mikołaja Kopernika”, ściaga.pl 

◦ Film animowany „Gwiazda Kopernika”. 
3. Test ma formę pisemną. 
4. Odpowiedzi będzie oceniała komisja w składzie: 

 nauczyciel (nie może być wychowawca kl.I), 

 uczniowie z klasy II. 
 

Na liczbę punktów uzyskanych za ten etap będzie miała wpływ liczba uczniów (procentowo) biorących udział w konkurencji. 
 

II.   BIEG TERENOWY 
20.02.2018 (wtorek)  
 
Obejmuje określoną w instrukcji liczbę stacji w plenerze. 
Na każdej stacji dla uczniów będzie przygotowane do wykonania proste zadanie z następujących dziedzin: 

1. Pierwsza pomoc, 
2. Układ Słoneczny, 
3. Hymn szkoły 
4. Historia szkoły, 
5. ZSO Nr I – budynek, 
6. ZSO Nr I – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy. 
7. ZSO Nr I – klasy, profile, przedmioty. 
8. Wiedza o Mikołaju Koperniku, 
9. Zagadki, 
10. Niespodzianka :) 
 
Na liczbę punktów uzyskanych za ten etap będzie miała wpływ liczba uczniów (procentowo) biorących udział w 
konkurencji. 

 
KONKURS NA WYKONANIE HYMNU SZKOLNEGO BREVE REGNUM. 

21.02.2018 r (środa), łącznik sali gimnastycznej. 
 

1. Wychowawca każdej klasy otrzymuje słowa i nuty hymnu. 
2. Oceny wykonania hymnu dokona trzyosobowa komisja w składzie:  

 nauczyciel ( nie może być wychowawca kl. I), 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel dyrekcji. 
3. Ocenie podlegają: 

 znajomość słów, 

 wykonanie artystyczne, 

 wrażenie ogólne. 
Wykonanie hymnu musi mieć charakter uroczysty. 
Na liczbę punktów uzyskanych za ten etap będzie miała wpływ liczba uczniów (procentowo) biorących udział w konkurencji. 
 
RELACJA Z GRY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 
 
Relacja w formie elektronicznej – należy ją oddać do wicedyrektorów do 19 lutego 2018 

 
 
NAGRODA za I miejsce: 
 

 - nagroda dyrektora szkoły- bilety do kina, 
 - 2 dni bez pytania (ustalone przez klasę), 
 - dodatkowy dzień na wycieczkę klasową. 

 



WAGA PUNKTÓW: 

 

MIEJCE Konkurs 

wiedzy 

Bieg po Opolu Hymn 

szkoły 

Relacja z 

Głuchołaz 

Razem Miejsce 

1. 12 12 12    

2. 10 10 10    

3. 8 8 8    

4. 6 6 6    

5. 4 4 4    

6. 2 2 2    

 
 
 
BREVE REGNUM. 

 
Breve regnum erigitur, 
Sublimatum deprimitur 
Et depressum elabitur 
Transmutato tempore, 
 
 
Cracovie filium, 
Fulgentem velud lilium 
Ac de numero militium 
Cunctis preferendum. 
 
 

 


