
                                                  Gminny Międzyszkolny Konkurs 

 Techniczny i Ruchu drogowego 

 

 

Celem Konkursu: 

 

- działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym 

- popularyzowanie i wdrażanie do przestrzegania zasad Ruchu Drogowego 

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu 

- rozwijanie zdolności i umiejętności technicznych 

- zachęcanie do rozwijania uzdolnień technicznych 

- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

- propagowanie jazdy rowerem jako zdrowego stylu życia 

 

Tematyka: 

Wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkoły 

podstawowej z zakresu techniki. 

 

Regulamin konkursu: 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 drużyny 3 osobowe 

Klasy V – VI – 1 drużyna 

Klasy VII – VIII – 2 drużyna 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: 

I etap (60 min) 

1.  Test wiedzy z techniki i przepisów ruchu drogowego (zadania zamknięte i otwarte) 

Każdy uczeń pisze indywidualnie. Prace są kodowane. 

II etap   

1.  Drużyna odpowiada na wylosowany zestaw pytań z pierwszej pomocy (teoretycznie i 

praktycznie)  - 10 min 

2. Każdy członek drużyny otrzymuje zestaw 4 części mechanicznych i narzędzi do rozpoznania z 

zakresu elektroniki, elektryki, budowy roweru, gospodarstwa domowego, włókna i drewna – 

10 min. 

III etap  

Praktyczna -  Jazda rowerem po torze przeszkód. Wybrana osoba z drużyny pokonuje tor przeszkód 

(liczony jest czas i ilość punktów ujemnych). 

Między etapem teoretycznym a jazdą na rowerze przewidziana jest przerwa. 

 

Wyłonienie zwycięzców 

1. Na wynik drużyny składa się suma punktów z testów w I etapie, punkty zdobyte w II etapie 

oraz punkty za przejazd przez tor przeszkód. 



 

2. Na podstawie zdobytych punktów ustala się kolejność drużyn, które otrzymują nagrody 

rzeczowe i dyplomy ) I, II,III miejsc. 

3. Osoby z najlepszym wynikiem z testu otrzymują nagrody indywidualne. 

4. Za bezbłędny przejazd po torze przeszkód zostanie przyznane indywidualne wyróżnienie. 

 

Sponsorem nagród jest 

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie oraz wymagane załączniki, (które są do pobrania u dołu strony), 

należy przesłać: 

• listownie na adres Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 4, 38-230 

Nowy Żmigród, z dopiskiem – „ Międzyszkolny Konkurs Techniczny i Ruchu Drogowego” 

• mailem na adres nzsp@poczta.onet.pl  

w terminie do dnia 12.04.2023r. 

Konkurs odbędzie się 21.04.2023r. o godzinie 9.00 w budynku hali sportowej  Szkoły Podstawowej w 

Nowym Żmigrodzie. 

Zwycięzców wyłoni komisja w składzie:  

- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – przewodniczący, 

 - nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie - członkowie. 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu po poprawieniu prac. 

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem 504678406. 

Zastrzega się zmiany w regulaminie ze względu na warunki pogodowe mogące utrudnić przebieg 

etapu III.  
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