
 

 

 

ZAPROSZENIE I PRZEBIEG KONKURSU 

Zapraszamy zgłoszone szkoły do udziału w konkursie LOGINUS-8. Konkurs odbędzie się 
26 kwietnia (wtorek) 2016 r., rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00 w każdej ze zgłoszonych 
szkół. 
Szczegóły konkursu: 

1. Pytania konkursowe 
Zestaw pytań składa się z 15 pytań (kartka dwustronna) oraz oddzielnej Karty 
Odpowiedzi. Uczniowie wykonują takie same zadania w każdej z kategorii, z tym że: 
- klasy III (K1) rozwiązują pytania 1-9 (3 pytania za 3 pkt., 3 za 4 pkt., 3 za 5 pkt.), 
- klasy IV (K2) pytania 1-12 (4 pytania za 3 pkt., 4 za 4 pkt., 4 za 5 pkt.), 
- klasy V-VI (K3) pytania 1-15 (5 pytań za 3 pkt., 5 za 4 pkt., 5 za 5 pkt.). 
Za brak odpowiedzi 0 pkt., za każdą błędną odpowiedź są odejmowane punkty! 
Błędna odpowiedź w pytaniu za 3 pkt. - minus 0,75 pkt., w pytaniu za 4 pkt. - minus 
1,00 pkt., w pytaniu za 5 pkt. - minus 1,25 pkt. 
Czas dla każdej kategorii 45 min. Notować można przy pytaniach oraz na odwrocie 
Karty Odpowiedzi (lub na dodatkowej kartce). Zestaw pytań dostarczony zostanie 
25 kwietnia (poniedziałek) 2016 r. do sekretariatu szkoły. 

2. Przebieg konkursu 
Najważniejsze jest zakodowanie pracy. Należy: 
- wypełnić listę uczestników w zależności od kategorii i wpisać kod ucznia (listę 
można przygotować wcześniej nawet z wpisanymi kodami, np. 01, 02 itd.) i podać te 
kody, aby wpisali uczniowie na Kartach Odpowiedzi. Gdyby uczeń wpisany na listę 
nie przystąpił do konkursu to można go spokojnie wykreślić na liście; 
- na Karcie Odpowiedzi przed konkursem należy przybić pieczątkę szkoły we 
wskazanym miejscu, a uczeń musi wypełnić KOD  zgodny z listą i zakreślić pole 
z kategorią w jakiej startuje. 

3. Karty Odpowiedzi 
Po zakończonym konkursie należy: 
- spakować do małej koperty listę uczestników z kodami (koperta będzie otwarta 
dopiero po sprawdzeniu prac przy obecności dyrektora szkoły); 
- wypełnić protokół; 
- spakować do dużej koperty Karty Odpowiedzi (nie pakujemy zestawów zadań), małą 
kopertę oraz protokół; 
Całość dostarczyć w zaklejonej kopercie do sekretariatu organizatora: Szkoła 
Podstawowa Nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5 do godz. 15.00, we wtorek 26 kwietnia 
2016 r.! 

 

Wyniki zamieszczone będą na stronie: www.sp6zamosc.pl oraz przesłane do 
poszczególnych szkół. Podsumowanie konkursu odbędzie się 24 maja. 


