
Do nauczycieli przedmiotów ścisłych.  
 

W roku szkolnym 2014/2015 rusza piąta  edycja interdyscypli-

narnego Konkursu Szkół Gimnazjalnych pt. „OMNIBUS” zwane-

go też Turniejem Nauk Przyrodniczych. 

Konkurs został zorganizowany przez dyrekcję i nauczycieli 

przedmiotów matematyczno - przyrodniczych I Liceum Ogólno-

kształcącego im E. Dembowskiego w Zielonej Górze.  

 

Celem konkursu jest: 
 

I propagowanie nauk przyrodniczych, a w szczególności, mate-

matyki, fizyki, i chemii wśród uczniów szkół gimnazjalnych,  

II możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów 

w konfrontacji z uczniami z innych szkół,  

III zachęcanie jak największej liczby uczniów do lepszego opa-

nowania treści programowych,  

IV rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami 

ścisłymi; rozwijanie uzdolnień oraz  podnoszenie ogólnego po-

ziomu wiedzy i umiejętności, 

V rozszerzanie i wzbogacanie wiadomości i umiejętności zdo-

bywanych na lekcjach, 

VI zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań 

lub innych formach pracy pozalekcyjnej,  

VII aktywizowanie nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi,  

VIII wszechstronne przygotowanie uczniów do egzaminów kończą-

cych naukę w gimnazjum poprzez odpowiedni dobór pytań,  

IX rozszerzanie współdziałania nauczycieli liceów z nauczycie-

lami szkół gimnazjalnych w kształceniu młodzieży uzdolnio-

nej, 

X kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i roz-

szerzania wiedzy obejmującej i poszerzającej treści podstawy 

programowej z w/w. przedmiotów.  

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów 

gimnazjów. 



  

 

Organizator konkursu 
 

I Liceum Ogólnokształcące im E. Dembowskiego w Zielonej Górze 

 

Organizacja, terminarz i przebieg konkursu 

Konkurs organizowany jest w kwietniu i maju 2015 r. w trzech etapach: 

 Etap pierwszy: nauczyciele nauk przyrodniczych z gimnazjów typują maksy-

malnie 5 uczniów do konkursu. Informacja o uczniach powinna być przesłana do 
organizatorów nie później jak do 15.04.2015 r. 

Zgłoszenie uczestników należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

omnibus4lo1@go2.pl.  Formularz zgłoszenia można pobrać ze strony interneto-

wej szkoły pod adresem: www.jedynka.zgora.pl 

 Etap drugi, część pierwsza: część teoretyczna odbędzie się dnia 18.04.2015 r. 

o godz. 10
00

 w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Będzie polegała 

na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki i chemii. Czas trwania tej części 

konkursu nie przekroczy dwóch godzin. Po zakończeniu tej części, w terminie 

nie przekraczalnym dwóch tygodni, szkoły zostaną powiadomione o wynikach 

części teoretycznej. Około 10 uczniów, którzy uzyskali podczas tego etapu naj-

więcej punktów zostaje zakwalifikowanych do finału. Wszyscy uczniowie, któ-

rzy uzyskali taką samą liczbę punktów, co uczeń ostatni również zostają zakwa-
lifikowani do zawodów finałowych. 

 Etap drugi, część druga-finał: część doświadczalna Będzie polegać na rozwią-

zywaniu dwóch zadań doświadczalnych w dniu konkursu – jednego z chemii, 

drugiego z fizyki. Czas tej części nie powinien przekroczyć trzech godzin. Ter-

min tej części zawodów zostanie ustalony po konsultacji z nauczycielami gim-

nazjów. 

 Etap trzeci, podsumowanie: suma punktów z części teoretycznej i doświad-

czalnej wyłoni laureatów. Z laureatami i ich nauczycielami będzie zorganizowa-

ne spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone na-

grody i dyplomy. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach interneto-
wych organizatorów pod adresem www.jedynka.zgora.pl 

 

Uwaga do uczestników konkursu! 

Warunkiem dopuszczenia do każdego etapu konkursu jest posiadanie przez ucznia 

ważnej legitymacji szkolnej. Uczeń w każdym etapie konkursu ma prawo korzystać 

z kalkulatora. Powinien mieć przy sobie przybory do pisania i rysowania.  
 

 

 

Prosimy nauczycieli o zapoznanie zainteresowanych uczniów szkoły z niniejszym regulami-

nem w części dotyczącej zasad organizacji konkursów i terminów organizowania poszcze-

gólnych etapów. 

Informacje te, w miarę możliwości, prosimy wywiesić na tablicy ogłoszeń w miejscu dostęp-

nym dla uczniów i ich rodziców. 

mailto:omnibus4lo1@go2.pl


  

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW REKOMENDOWANYCH DO 

KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO 

OMNIBUS  2015 

 

Szkoła:..................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

Adres:......................................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły, numer telefonu) 

 

 

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

UWAGA! Prosimy o czytelne wypełnienie druku i przesłanie 

do organizatorów do dnia 15.04.2015 r. Zgłoszenia nade-

słane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Zgłoszenie uczestników należy przesłać pocztą elektroniczną na 

adres:  omnibus4lo1@go2.pl.  lub Pocztą Polską na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące im Edwarda Dembowskiego 

w Zielonej Górze 

ul. Kilińskiego 7 

65- 508 Zielona Góra 

Z dopiskiem OMNIBUS 
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