
REGULAMIN 
XVIII EDYCJA  KONKURSU WIEDZY ELEKTRONICZNEJ 

dla  uczniów  gimnazjów 
 

„ELEKTRONIKA ... – TO NIE TAKIE TRUDNE” 
 

 
Celem  konkursu jest: 

  Popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy technicznej z dziedziny elektrotechniki                    
 i  elektroniki.  

 Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania urządzeniami technicznymi stosowanymi 
w jego środowisku. 

 Upowszechnianie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem elektrycznym. 
 Propagowanie zasad „zdrowej rywalizacji”. 
 Doskonalenie przez uczniów właściwego planowania pracy indywidualnej  
 i zespołowej. 

 
 

Organizatorem konkursu  jest: 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach -  kierownik 
Pracowni Informacji Pedagogicznej Andrzej Musiał.  
Współpracują nauczyciele doradcy metodyczni i nauczyciele przedmiotu: 
Grażyna Piotrowska – doradca metodyczny techniki i informatyki w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2 w  Chorzowie,  
Anna Łukasik - doradca metodyczny techniki i informatyki w  Zespole Szkół Sportowych                  
w Dabrowie Górniczej 
Alina Kielar – nauczyciel techniki w Gimnazjum  nr 6 w Chorzowie,   
Tomasz Wuttke - nauczyciel   techniki i informatyki w ZSO nr 2, Chorzów, 
Adam  Giecewicz - nauczyciel w Zespole Szkół Salezjańskich, Świętochłowice, 

 

Regulamin: 
 

1. Konkurs odbędzie się  w III etapach: 
 Etap szkolny  -  do 28 lutego 2019 r. 
 Etap miejski -  do 14 marca 2019 r.  
 Etap regionalny  – 18 marca 2019 r. – RODN „WOM” Katowice 

 
W etapie miejskim  udział bierze  jedna dwuosobowa drużyna uczniów z każdego 
gimnazjum. 
W etapie regionalnym biorą udział maksymalnie dwie drużyny dwuosobowe 
reprezentujące poszczególne miasta 
   

2. Przebieg etapów miejskich i regionalnych: 

 Część I  (indywidualna)  - pisemny sprawdzian wiadomości (45 minut). 

 Część II (drużynowa) - montaż układu elektronicznego  wg podanego schematu 
(60 minut). 

 

3. Uczestnicy otrzymują niezbędne w czasie trwania konkursu materiały, narzędzia                     
i  urządzenia pomiarowe.  

 

4. Wyniki  podane zostaną w dniu konkursu. 



 

5. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz zaproszeni 
nauczyciele – opiekunowie drużyn. 
 

6. Zwycięzcy konkursu (drużyny) otrzymują nagrody, a wyróżnione szkoły dyplomy. 
Dodatkowo wyróżniony uczeń otrzymuje nagrodę za zdobycie I miejsca 
indywidualnie. Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie 
otrzymają podziękowania. 

 

 

 

 
WZÓR KARTYA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO ETAPU MIEJSKIEGO/REGINALNEGO  

KONKURS „ELEKTRONIKA ....- TO NIE TAKIE TRUDNE” 

 

 

Drużyna Imię i nazwisko ucznia 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Szkoła Miasto 
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Bliższych informacji na temat udziału w Konkursie udziela Andrzej Musiał, konsultant 

RODN „WOM” w Katowicach e-mail amusial@womkat.edu.pl, telefon 32 203 78 46 

mailto:amusial@womkat.edu.pl

