
REGULAMIN 

XIV EDYCJI KONKURSU 

SUPERTALENT 2022 

 

Organizator: 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 

 

Honorowy patronat: 

Starosta Strzyżowski, Bogdan Żybura 

 

Cele konkursu: 

● poszukiwanie młodzieży wszechstronnie uzdolnionej; 

● popularyzacja wiedzy; 

● motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym; 

● dawanie młodzieży szansy na rywalizację i osiąganie sukcesów; 

● zabawa intelektualna; 

● promocja ZST w środowisku. 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku, któremu 

towarzyszy drużyna wspierająca (kibice). 

Na życzenie danej szkoły organizatorzy przesyłają przykładowy test. 

 

 

Terminy: 

Zgłoszenia należy przysyłać do 29 kwietnia 2022 roku na adres: 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie 

ul. Mickiewicza 11 

38-100 Strzyżów 

 

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

Turniej odbędzie się 30 maja 2022 r. (początek - godz. 10.00) 

w ZST w Strzyżowie. 

 

Regulamin jest także dostępny na stronie internetowej ZST: 

www.zs-strzyzow.itl.pl 

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu, 

mgr Ewą Worek. 



Zasady szczegółowe: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej. 

2. Pytania zostały dostosowane poziomem do Podstawy Programowej 

dla szkoły podstawowej. 

3. Uczniowie odpowiadają na pytania z różnych dziedzin wiedzy tj. biologii, 

chemii, geografii, matematyki, fizyki, literatury, języka polskiego, języka 

angielskiego (elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych), historii, kultury 

współczesnej i sztuki oraz wiedzy o społeczeństwie. 

4. W pierwszej części konkursu zostanie przeprowadzony test jednokrotnego 

wyboru (każde z pytań - za 1 punkt), taki sam dla wszystkich uczestników. 

Będą oni pracować przy laptopach zalogowani do „Testportalu” za pomocą 

otrzymanych na miejscu od organizatorów loginów i haseł. 

5. Do finału przechodzi trzech uczniów, którzy po pierwszej części uzyskali 

największą liczbę punktów. W razie takiej samej liczby punktów odbywa się 

dogrywka między tymi uczestnikami. Rozwiązują oni równocześnie zadania 

z matematyki - do pierwszego błędu. Punktów z dogrywki nie dodaje się 

do sumy odpowiadającego. Zasada ta obowiązuje również w finale. 

6. W finale uczestnicy konkursu odpowiadają równocześnie na te same 

pytania z różnych dziedzin wiedzy (każde za 2 punkty) w trzech blokach: 

przyrodniczym, humanistycznym oraz językowym. 

7. Po zakończeniu komisja przeprowadza weryfikację wyników testu 

finałowego i ogłasza zwycięzcę. 

8. Zwycięża uczeń, który uzyskał w sumie (z wszystkich przedmiotów 

oraz w finale) największą liczbę punktów. 

9. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł SUPERTALENT ROKU oraz cenną 

nagrodę. 

10. Finaliści otrzymują nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe 

dyplomy. 

11. Pytania konkursowe przygotowują organizatorzy. 

12. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana przez 

organizatorów komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

13. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzania konkursu. 

14. Uczestnicy zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela. 

15.  ZST w Strzyżowie nie zwraca kosztów przejazdu. 


