
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA WIERSZ O PATRONIE SZKOŁY  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów pierwszych klas III Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Kaliszu. 

2. Zasady konkursu. 

a) Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego utworu lirycznego 

o Patronie Szkoły. 

b) Forma wiersza: 

– dowolna (wiersz stroficzny, ciągły, sylabiczny, biały, wolny…), 

– praca powinna zawierać minimum 8 wersów, maksimum 16, 

– pracę należy dostarczyć osobiście w formie wydruku komputerowego lub 

czytelnego rękopisu do Katarzyny Szafirowicz (kl. 2D2) bądź na adres mailowy 

szafirowiczkatarzyna@gmail.com do 12 lutego 2020 r., 

– prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą imię i nazwisko autora oraz 

klasę. 

c) Wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowany. 

3. Kryteria oceny pracy. 

Ocenie podlegać będą: 

a) zgodność z tematem, 

b) dobór środków artystycznego wyrazu, 

c) kreatywność w ujęciu tematu, 

d) samodzielność wykonania zadania. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce podczas obchodów Dnia Patrona 19 

lutego 2020 r. Autorzy najlepszych utworów zostaną nagrodzeni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regulamin Konkursu Historia Szkoły Dwojga Imion 

1. Konkurs szkolny dla klas pierwszych Historia Szkoły Dwojga Imion przygotowuje klasa 2a. Opiekę 

merytoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje wychowawca klasy Sławomir Przygodzki.  

2. Konkurs ma charakter drużynowy i indywidualny.  

3. Konkurs odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 r. na 7 godzinie lekcyjnej w szkolnej auli. 

4.W konkursie każdą z klas pierwszych reprezentuje jeden zespół trzyosobowy.    

5.Wszyscy uczestnicy konkursu indywidualnie odpowiadają na pytania testowe ze znajomości historii 

szkoły, jej współczesności oraz znajomości biografii patronów: Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika. 

6.O miejscu w rankingu zespołów decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych 

uczniów, członków zespołu.  

7. Jury oceni również osiągniecia indywidualne uczniów biorących udział w konkursie. 

8. W sytuacji, w której 3 najlepsze wyniki osiągną 4 i więcej zespół lub 4 i więcej uczestników 

przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się 18 lutego 2020 r. na 5 godzinie lekcyjnej w sali nr 21. 

9. Ogłoszenie wyników w konkursie zespołowym i indywidualnym nastąpi w dniu 19 lutego 2020 r. na 

uroczystym otwarciu Dnia Patrona Szkoły. 

10. Zgłoszenia zespołów klas pierwszych przyjmuje Dawid Przepiórka (klasa 2a) do dnia 14 lutego 

2020 r. W zgłoszeniu proszę podać imiona i nazwiska członków zespołu.   

Zalecana literatura:  

Walczak K. (red), Szkoła Dwojga Imion – dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja 

Kopernika w Kaliszu, Kalisz 2018.  

 

http://frombork.art.pl/pl/mikolaj-kopernik-2/ 

http://www.turystyka.torun.pl/art/252/mikolaj-kopernik-nicolaus-copernicus.html 

https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/mikolaj-kopernik 

http://www.frombork.pl/strona-41-Mikolaj_Kopernik+Mikolaj_Kopernik.html 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/anna-jagiellonka-1523-1596/ 

https://twojahistoria.pl/encyklopedia/anna-jagiellonka-krol-polski-1575-1596/ 

http://www.poczet.com/anna.htm 

https://zyciorysy.info/anna-jagiellonka/ 
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Quiz „Co wiesz o swojej klasie, co klasa wie o swoim wychowawcy” 

Dnia Patrona w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu  
  
Zasady gry 
2 zespoły 
12 osób 
Nauczyciele i uczniowie 
Gra w dwóch turach- indywidualnej i grupowej 
Tura pierwsza- każdy otrzymuje karteczkę z 10 pytaniami i 10 minut na rozwiązanie 
Tura druga każdy stolik otrzymuje paletki z naklejonym literkami a,b,c,d i wybiera 
kapitana, następnie rozpoczyna się gra pytanie jest kierowane kolejno do każdej z 
grup o kolejności zadecyduje rzut monetą każda grupa otrzymuje po 10 losowo 
wybranych pytań 
Dodatkowo każda grupa otrzymuje 3 koła ratunkowe 
-pytanie do publiki- prowadzący wybiera zgłaszająca się losową osobę która jeśli 
odpowie poprawnie otrzymuje symboliczną nagrodę 
-Pytanie dla klasy- pytanie kierowane do wybranej klasy która dostaje minutę na 
naradzanie się i udzielenie odpowiedzi 
-50/50- zostają tylko dwie odpowiedzi z których  tylko jedna jest poprawna 
Czas wydarzeń ok.45 minut 
1.Wprowadzenie 5 minut 
2.Tura indywidualna 10 minut 
3.Tura grupowa 20 minut 
4.ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ok.10 m 
 
 

Konkurs na wykonanie Hymnu Szkolnego dla klas pierwszych 

Konkurs odbędzie się dnia 19 lutego 2020 w Dzień Patrona 

Każda klasa pierwsza obowiązkowo bierze udział w konkursie 

Soliści, duety, grupy lub całe klasy – może być z towarzyszeniem instrumentów  

Ewentualne pytania należy kierować do klasy 2g (Julia Skórzybut, Klaudia Strzyżykowska) lub do 

wychowawcy 2g – p. Moniki Szymańskiej 

Konkurs na sobowtóra Patronów 

Zapraszamy do wspólnej zabawy w Dniu Patrona 19.02.2020 

Prosimy o wyznaczenie jednej lub więcej osób, które wezmą udział w konkursie na najlepszego 

sobowtóra Patronów naszej szkoły 

Bądźcie twórczy i z poczuciem humoru   

Nazwiska chętnych osób prosimy zgłaszać do klasy 2g (Hubert Ciumek, Bartosz Rzadkowolski) lub do 

wychowawcy 2g – p. Moniki Szymańskiej 

Czekamy   



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamin konkursu plastycznego 

Klasa 2d3 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kopernik i Jagiellonka w świecie 

bajek Disneya” 

Regulamin: 

Każda klasa pierwsza musi dostarczyć minimum 1 pracę do 14.02.2020 do Agnieszki Miętkiewicz z 

klasy 2d3 

Format A4 lub A3 

Technika dowolna 

Na odwrocie pracy prosimy o podanie imienia, nazwiska i klasy autora pracy 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Fortuny regulamin 

 

1. Z każdej klasy wybieramy dwóch uczniów, którzy będą brali udział w konkurencji. 

2. Uczestników oraz klasy, z których są prosimy wysyłać do Zosi Kucharskiej lub Amelii Solińskiej z 

klasy 2D1. 

3. Kategorie haseł to: znane przysłowia, historia naszej szkoły, sławne postacie oraz geografia. 

4. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów i odgadnie najwięcej haseł wygrywa. 

5. Na klasę, która wygra czekają super nagrody. 

Zapraszamy 

Klasa 2D1 

 


