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       XV  MEGAOLIMPIADA WIEDZY 
pod  patronatem  Pomorskiego  Kuratorium  Oświaty 

oraz  „Gazety  Wyborczej” 
 

REGULAMIN   KONKURSU  
DLA UCZNIÓW KLAS                                                                                              

PIĄTYCH I  SZÓSTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Megaolimpiada –jest konkursem, który obejmuje następujące przedmioty: 

o Język polski 

o Język angielski 

o Przedmioty przyrodnicze (biologia i geografia) 

o Historia 

o Matematyka 
 

 ORGANIZATOR 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego                               

ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk 

Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Małgorzata Stępniak 

 

 CELE KONKURSU: 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności 

 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób 

 dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych  

 wykorzystanie wiedzy w praktyce 

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyrabianie spostrzegawczości 

 kształtowanie umiejętności czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych 

 analiza i interpretacja różnych tekstów kultury 

 rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego 

 rozwijanie zainteresowań z różnych przedmiotów 

 wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych 

 

 UCZESTNICY: 

 Uczniowie  - klas piątych szkół podstawowych województwa pomorskiego 

                                - klas szóstych szkół podstawowych województwa pomorskiego 

 

 TERMIN I MIEJSCE ETAPU REJONOWEGO 

             03.02-07.02.2020 r.  uczniowie klas piątych 

            10.02-14.02.2020 r.  uczniowie klas szóstych 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ,  ul. Malczewskiego 51, Gdańsk 

Informacje dotyczące godziny rozpoczęcia konkursów z poszczególnych przedmiotów oraz numery sal 

zamieszczono poniżej, są one dostępne również na naszej stronie internetowej: 

www.splingwista.eu  

 

 TERMIN I MIEJSCE ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

09.03- 13.03.2020 r.  uczniowie klas piątych 

             09.03- 13.03.2020 r.  uczniowie klas szóstych 

Gdańska Szkoła Podstawowa  „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ,  ul. Malczewskiego 51, Gdańsk 

http://www.splingwista.eu/
http://www.splingwista.eu/


Informacje dotyczące godziny rozpoczęcia konkursów z poszczególnych przedmiotów oraz numery sal 

zamieszczono poniżej, są one dostępne również na naszej stronie internetowej: 

www.splingwista.eu  

 

 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych     

województwa pomorskiego. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie  w trzech etapach:                                                                                       

I-szkolnym- organizowanym przez nauczyciela danego przedmiotu w  macierzystej szkole 

podstawowej  (w tym etapie mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem)                                                

II-rejonowym - organizowanym przez Gdańską Szkołę Podstawową  „Lingwista” im. Hymnu 

Narodowego ul. Malczewskiego 51 (w tym etapie wezmą udział uczniowie wyłonieni podczas 

eliminacji szkolnych –  maksymalnie po dwie osoby z każdej klasy piątej danej szkoły podstawowej 

oraz odpowiednio po dwie osoby z każdej klasy szóstej  danej szkoły podstawowej)  

III- wojewódzkim - organizowanym przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista” im. Hymnu 

Narodowego ul. Malczewskiego 51 (w tym etapie wezmą udział uczniowie wyłonieni podczas 

eliminacji rejonowych – wszyscy, którzy uzyskali  min.70%  punktów z pracy pisemnej)                                          

3. Szkoły zgłaszają uczniów do etapu rejonowego konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 

10.01.2020 r. poprzez  wypełnienie elektronicznego formularza umieszczonego na stronie   

www.splingwista.eu w zakładce „Konkursy”. Każdy uczeń, który zakwalifikuje się do etapu 

rejonowego, wypełnia kartę zgłoszenia ucznia (zał.1). Kartę zgłoszenia, podpisaną przez 

rodzica/opiekuna, uczeń przywozi ze sobą na etap rejonowy. 

4. Poszczególne konkursy będą polegać na rozwiązywaniu przez uczniów zestawu zadań zarówno 

otwartych, jak i zamkniętych. 

5. Tematyka oraz wymagania konkursów przedmiotowych obejmują treści podstawy programowej  

szkoły podstawowej z elementami wybiegającymi nieznacznie poza te treści. 

6. Podczas rozwiązywania zadań matematycznych uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów                   

ani innych urządzeń telekomunikacyjnych, a podczas konkursów  językowych ze słowników.  

7. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut. 

 

Terminarz poszczególnych konkursów – etap II rejonowy 
 

      UCZNIOWIE   KLAS   PIĄTYCH 
Data 

 
Godzina Numer sali Przedmiot 

3 lutego 2020 r. 

(poniedziałek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs języka polskiego                              

dla uczniów klas V 

4 lutego 2020 r. 

(wtorek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs matematyczny 

dla uczniów klas V  

5 lutego 2020 r. 
(środa) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 
biologiczno-geograficzny 

dla uczniów klas V   

6 lutego 2020 r. 
(czwartek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego  
dla uczniów klas V 

7 lutego 2020 r. 

(piątek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs historyczny 

dla uczniów klas V 

 

UCZNIOWIE  KLAS  SZÓSTYCH 
Data 

 

Godzina Numer sali Przedmiot 

10 lutego 2020 r. 

(poniedziałek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs języka polskiego 

 dla uczniów klas VI 

11 lutego 2020 r. 
(wtorek) 

14.30-15.30 102, 101 Międzyszkolny konkurs matematyczny 
dla uczniów klas VI 

12 lutego 2020 r. 

(środa) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 

biologiczno-geograficzny 
dla uczniów klas VI 

13 lutego 2020 r. 

(czwartek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego 

 dla uczniów klas VI 

14 lutego 2020 r. 

(piątek) 

14.30-15.30 102,101 Międzyszkolny konkurs historyczny  

dla uczniów klas VI 

http://www.splingwista.eu/
http://www.splingwista.eu/


 

 

 

Terminarz poszczególnych konkursów – etap III wojewódzki  
 

      UCZNIOWIE   KLAS   PIĄTYCH 
Data 

 
Godzina Numer sali Przedmiot 

9 marca 2020 r. 
(poniedziałek) 

14.30-15.30 101 Międzyszkolny konkurs języka polskiego                              
dla uczniów klas V 

10 marca 2020 r. 

(wtorek) 

14.30-15.30  101 Międzyszkolny konkurs matematyczny 

dla uczniów klas V  

11 marca 2020 r. 
(środa) 

14.30-15.30 101 Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 
biologiczno-geograficzny 

dla uczniów klas V   

12 marca 2020 r. 

(czwartek) 

14.30-15.30 101 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego  

dla uczniów klas V 

13 marca 2020 r. 
(piątek) 

14.30-15.30 101 Międzyszkolny konkurs historyczny 
dla uczniów klas V 

 

UCZNIOWIE  KLAS  SZÓSTYCH 
Data 

 
Godzina Numer sali Przedmiot 

9 marca 2020 r. 

(poniedziałek) 

14.30-15.30 102 Międzyszkolny konkurs języka polskiego 

 dla uczniów klas VI 

10 marca 2020 r. 
(wtorek) 

14.30-15.30 102 Międzyszkolny konkurs matematyczny 
dla uczniów klas VI 

11 marca 2020 r. 
(środa) 

14.30-15.30 102 Międzyszkolny konkurs przyrodniczy 
biologiczno-geograficzny 

dla uczniów klas VI 

12 marca 2020 r. 
(czwartek) 

14.30-15.30 102 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego 
 dla uczniów klas VI 

13 marca 2020 r. 

(piątek) 

14.30-15.30 102 Międzyszkolny konkurs historyczny  

dla uczniów klas VI 

 

 

 OCENIANIE PRAC I NAGRODY 

          1.  Prace konkursowe oceniać będą nauczyciele Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu 

Narodowego w składzie trzyosobowym. 

2.  Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajmą I, II i III miejsce 

      (uzyskają trzy najwyższe wyniki punktowe). 

     Finalistami  konkursu zostaną uczniowie, którzy w etapie III wojewódzkim zajmą IV i V miejsce. 

3.  Wyniki konkursu – etapu II rejonowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej:    

www.splingwista.eu do dnia  28.02.2020 r. 

     Wyniki konkursu – etapu III wojewódzkiego zostaną zamieszczone na stronie internetowej:    

www.splingwista.eu do dnia  27.03.2020 r.  

4.  Uroczyste rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu całego cyklu konkursów  XV Megaolimpiady           

Wiedzy. Termin oraz miejsce rozdania nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej: 

www.splingwista.eu.  

             

 

 

Serdecznie  zapraszamy ! 
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Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

XV  MEGAOLIMPIADA WIEDZY 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

UCZESTNIK KONKURSU 

Imię ………………………………Nazwisko………………………………………Klasa…………………  

OPIEKUN PRAWNY  

 

Imię ……………………………… Nazwisko ……………………………………..Tel…………………… 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Oświata–Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych Jakub Szpojda iod@oswiatalingwista.eu. Celem przetwarzania jest rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie 

płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia 

uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                                  

i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z  regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 

danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

OŚWIADCZENIE  

Podpis rodzica  na karcie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie                                     

i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych                        

w Internecie. 

 

…………………………………….    ………………………………………….  

podpis ucznia                                                 podpis rodzica / opiekuna prawnego  

PLACÓWKA(SZKOŁA)  

Pełna nazwa placówki ………………………………………………………………………………………….  

Ulica ………………………………………Kod ………………Miejscowość ……………………………… 

Tel. ………………………………………… e-mail …………………………………………………………..  

 

 


