
 

Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych 

„Jeden z dwudziestu” 

 

Regulamin 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, swoją tematyką obejmuje treści z Podstawy 

Programowej dla przedmiotów biologia i chemia w części pierwszej konkursu oraz wykracza poza nią 

w części drugiej. Odpowiedzi są akceptowane przez Komisję Konkursową.  

2. W każdej edycji konkursu może brać udział maksymalnie 20 uczniów szkół gimnazjalnych, którzy 

zgłoszą indywidualnie chęć uczestnictwa w formie zaproponowanej przez Organizatora. Jedynym 

kryterium branym pod uwagę przez Organizatora przy zgłaszaniu chęci udziału w konkursie jest 

kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia zbiorowe dokonywane przez szkoły nie będą brane pod uwagę.  

3. W Konkursie udziału nie mogą brać osoby, które uczestniczyły w nim w latach poprzednich.  

4. Konkurs składa się z dwu części: eliminacji oraz finału. Obie części są punktowane niezależnie, punkty 

uzyskane podczas eliminacji nie są brane pod uwagę w części finałowej.  

5. Uczestnicy konkursu podczas eliminacji odpowiadają na pytania z wybranej przez siebie kategorii, każdy 

z nich może popełnić trzy błędy. Popełnienie trzech błędów powoduje, że uczestnik odpada z konkursu. 

Nie udzielenie odpowiedzi w ciągu 10 s od jej głośnego przeczytania jest traktowane jako błąd.  

6. Finał konkursu rozpoczyna się w chwili, kiedy w grze zostaje trzech uczestników. Każdy z nich kolejno 

losuje dla wszystkich pytanie, na odpowiedź przewidziano 10 sekund. Każdy z uczestników udziela 

pisemnej odpowiedzi i po ustalonym czasie wszyscy równocześnie pokazują kartki z odpowiedziami. 

Nie udzielenie prawidłowej odpowiedzi skutkuje odpadnięciem uczestnika z gry. W przypadku, gdy 

na zadane pytanie żadna z osób nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, wybierane jest następne pytanie. 

Osoba, która odpowie na największą ilość pytań zdobywa pierwsze miejsce. W przypadku, gdy pozostali 

uczestnicy finału uzyskali taka sama ilość punktów, następuje dogrywka.  

7. Zwycięzcy konkursu (uczestnicy z trzema najlepszymi wynikami) otrzymują od Organizatora nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy potwierdzające zajęcie miejsca na podium, a uczestnicy konkursu nagrody 

pocieszenia i dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.  

8. Organizator nie przewiduje możliwości złożenia odwołań od decyzji Komisji Konkursowej.  



9. Uczestnicy konkursu mogą przyprowadzić ze sobą osoby towarzyszące. Organizator zastrzega sobie 

prawo do usunięcia z sali osób towarzyszących, jeżeli przekraczać będą one normy współżycia 

społecznego, jak i elementarnej kultury osobistej.  

10. Dokumentacja fotograficzna z konkursu zostanie opublikowana na stronie Wydziału Biotechnologii oraz 

na Facebooku.  

11. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na publikację 

zdjęć oraz danych osobowych (w przypadku zwycięzców) w Internecie.  


