Regulamin konkursu „Kolej na wiedzę”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich i czwartych liceum i technikum
w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
2. Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania uczniów wiedzą ogólną.
3. W konkursie bierze udział dwoje przedstawicieli z każdej z klas.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na wzór teleturnieju „ Jeden z dziesięciu”.
I etap – rozpoczęcie gry
1. Uczestnicy losują stanowisko i według ustalonej w ten sposób kolejności będą
odpowiadać na pytania z puli pytań konkursowych, zadawanych przez prowadzącego.
2. Zawodnicy mają 5 sekund na udzielenie odpowiedzi.
3. Każda klas dostaje trzy szanse.
4. Każdej grupie prowadzący zadaje pytania. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak –
zawodnicy tracą jedną szansę. W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podaje
poprawną.
5. Trzy błędne odpowiedzi eliminują grupę z gry.
II etap
1. W tym etapie każdy z grających ma tyle szans, ile wyniósł z I etapu.
2. Gracze po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, wskazują zawodnika do następnego
pytania. Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszych w kolejności
uczniów. Jeśli nie udzielą oni dobrej odpowiedzi, tracą jedna szansę, a prowadzący
zadaje następne pytania kolejnym graczom tak długo, aż padnie poprawna
odpowiedź. Jeżeli wskazany gracz nie odpowie poprawnie – traci jedną szansę,
a wskazuje nadal gracz, który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi.
3. Drugi etap trwa do chwili , kiedy zostają trzy grupy.
III etap – finał
1. W ścisłym finale każda grupa będzie odpowiadała na losowo wybrane przez siebie
pytania konkursowe. Za dobrą odpowiedź gracz dostaje 10 punktów.
2. W wyniku finału zostanie przyznane I, II i III miejsce. W przypadku zdobycia takiej
samej liczby punktów organizatorzy przeprowadzą dogrywkę w celu wyłonienia
laureatów.
5 .Laureaci I, II i III miejsca otrzymają dyplomy, słodkie nagrody i dodatnie punkty .
6. Nad prawidłowym przebiegiem będzie czuwała powołana komisja konkursowa.
7. Informacja o turnieju i jego wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

