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Regulamin 

ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół średnich 

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej  

– jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół średnich ,,Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”, zwany dalej 

Regulaminem, zatwierdza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu.  

 

§ 1. Cele Konkursu 

 

1. Konkurs pod nazwą „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie 

politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”, zwany dalej ,,Konkursem'' organizowany jest na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Zasadniczym celem Konkursu jest: 

1) rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania problematyką systemu rządów w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności władzą ustawodawczą,  

2) doskonalenie umiejętności indywidualnego dokonywania analiz i ocen na podstawie 

posiadanych informacji oraz konstruowania dłuższej pisemnej formy wypowiedzi (praca 

pisemna), 

3) wyłonienie spośród najlepszych uczestników grona laureatów, którym przysługiwać 

będą uprawnienia wynikające z uzyskanych tytułów. 

 

§ 2. Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego: 

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytet Warszawski 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  

00-927 Warszawa 

tel.: 22 55 20 234,  

e-mail: konkurs_senatrp@uw.edu.pl  

we współpracy i na zlecenie Kancelarii Senatu.  

Organizator powierza realizację Konkursu Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu. 

2. Struktura organizacyjna Komitetu – Komitet Organizacyjny Konkursu składa się z: 

przewodniczącego, sekretarzy naukowych i organizacyjnych oraz pozostałych członków – 

Rady Naukowej Konkursu; 

a) przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest prof. dr hab. Konstanty 

Adam Wojtaszczyk.  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu, powołuje  

b) Radę Naukową Konkursu, w skład której wchodzić będą:  

- dr hab. Daniel Przastek – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,  

- prof. dr hab. Robert Alberski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego,  

- prof. dr hab. Tadeusz Dmochowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego,  

- prof. dr hab. Elżbieta Kużelewska – Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, 
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- prof. dr hab. Krystyna Leszczyńska – Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

- dr hab. Ryszard Piotrowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, 

- prof. dr hab. Andrzej Stelmach – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

c) sekretarzy naukowych:  

- dr hab. Tomasz Słomka, 

- prof. dr hab. Jacek Zaleśny,  

d) sekretarzy organizacyjnych:  

- mgr Ewa Górecka,  

- mgr Anna Olejniczak,  

- mgr Katarzyna Zabielska. 

3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: 

1) realizacja Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

2) organizacja I etapu szkolnego i II etapu centralnego Konkursu,    

3) przygotowanie zadań na poszczególne etapy Konkursu, 

4) komunikacja z uczestnikami Konkursu, 

5) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu i podejmowanie decyzji w trakcie realizacji 

Konkursu, w tym – o dyskwalifikacji uczestników w przypadku naruszenia Regulaminu.  

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół średnich. 

2. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do: 

1) przestrzegania Regulaminu i terminarza Konkursu,  

2) realizacji zadań zgodnie z ich założeniami. 

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: 

1) dobrowolnego udziału w Konkursie,   

2) informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia, warunkach udziału w 

Konkursie,    

3) informacji o wynikach na poszczególnych etapach Konkursu, 

4) wglądu do swojej pracy w trakcie trwania Konkursu, 

5) wnoszenia zastrzeżeń i składania odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnych do 

Komitetu Organizacyjnego Konkursu. 

4. Organizator Konkursu nie zapewnia Uczestnikom zwrotu kosztów podróży.  

 

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu 

 

1. Uczestnik powinien zgłosić chęć uczestnictwa w Konkursie w terminie zgodnym z 

załącznikiem nr 1 Regulaminu - terminarz ogólnopolskiego Konkursu. Do dnia 

25 października 2021 roku należy przesłać zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie. 

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: konkurs_senatrp@uw.edu.pl  

2. Zgłoszenie dokonane po terminie wskazanym w ust. 1 jest nieważne. 

 

§ 5. Organizacja Konkursu 

 

I. Zasady ogólne 

1. Konkurs jest dwuetapowy. 

a) Etap szkolny – praca pisemna,  

b) Etap centralny – przeprowadzany w Warszawie, w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

składający się z:  
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(1) Testu  

(2) Quizu z udziałem 10 najlepszych uczestników. 

2. Dyrektor Szkoły, która zgłosiła chęć udziału w Konkursie, powołuje Komisję Konkursową. W 

skład Komisji Konkursowej Szkolnej powinny wchodzić minimum trzy osoby – 

przewodniczący oraz dwóch nauczycieli przedmiotów związanych z problematyką Konkursu 

(nauczyciele przedmiotów wiedza o społeczeństwie, historia).  

3. Komitet Organizacyjny Konkursu powołuje Komisję Konkursową na etap centralny Konkursu. 

Komisja Konkursowa na etapie centralnym liczy nie mniej niż trzech członków. Komisja 

Konkursowa składa się z przewodniczącego oraz pozostałych członków – nauczycieli 

akademickich.  

II. Zasady I etapu (szkolnego) Konkursu oraz kwalifikacji do etapu centralnego 

1. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na napisaniu przez ucznia 

pracy pisemnej na jeden z trzech tematów przygotowanych przez Komitet Organizacyjny 

Konkursu: 

1) "Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych 

odwodzi, a namiętności studzi". Oceń funkcje i potrzebę istnienia Senatu w świetle 

powyższej refleksji Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. 

 

2) Przedstawicielski charakter Senatu w świetle konstytucji i praktyki politycznej w II i III 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3) Czy zmieniać i jak zmieniać? Refleksje nad potencjalną reformą ustrojową Senatu. 

 

2.  Materiały źródłowe oraz wykaz przykładowej literatury są udostępniane na stronie 

internetowej www.owopsw.edu.pl w zakładce SENAT-KONKURS.  

3. Uczniowie piszą pracę samodzielnie. 

4. Praca składana jest nauczycielowi przedmiotu lub osobie wskazanej przez dyrektora szkoły do 

dnia 25 listopada 2021 roku włącznie. 

5. Praca jest również przesyłana nauczycielowi w formie skanu – wszystkie strony powinny być 

podpisane własnoręcznie przez ucznia. 

6. Praca sprawdzana jest i oceniana przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z kluczem przesłanym 

przez Komitet Organizacyjny do szkół uczestniczących w Konkursie. 

7. Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu centralnego maksymalnie 2 uczestników, którzy zdobyli 

największą liczbę punktów, przy czym wymogiem uczestnictwa w eliminacjach centralnych 

jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów. 

8. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości uczniów biorących udział w 

Konkursie. Komisja Szkolna przesyła do Komitetu Organizacyjnego protokół wraz z pracami 

uczestników spełniających wymogi formalne do dnia 5 grudnia 2021 roku włącznie. Prace, 

które wpłyną po w/w terminie, nie są uwzględniane w dalszym postępowaniu. 

9. Komitet Organizacyjny dokonuje merytorycznej weryfikacji prac nadesłanych w ramach 

Konkursu i ustala ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego 

Konkursu.  

10. Do dnia 15 lutego 2022 roku sporządzona zostaje lista uczniów zakwalifikowanych do etapu 

centralnego Konkursu. Organizator sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Organizatora www.owopsw.edu.pl. wraz z listą osób 

zakwalifikowanych do etapu centralnego Konkursu. 

11. Do etapu centralnego Konkursu kwalifikowanych jest nie więcej niż 80 uczniów. 
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12. Wymogi dotyczące pracy pisemnej:  

1) Pracę pisemną wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym 

ucznia, dyrektor szkoły przesyła na adres:  

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  

Uniwersytet Warszawski 

Katarzyna Zabielska 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  

00-927 Warszawa,  

z dopiskiem: Konkurs Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie 

politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Prace pisemne wraz z formularzami zgłoszeniowymi uczniów można również złożyć osobiście w 

siedzibie Organizatora w terminie wskazanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu w § 5 pkt. 

8 niniejszego Regulaminu.  

2) Pracę konkursową należy również przesłać na adres e-mail: konkurs_senatrp@uw.edu.pl 

(wersja elektroniczna w formacie doc. lub docx.). 

3) Praca konkursowa powinna mieć formę pisemną o objętości 6000 - 7200 znaków ze spacjami 

(4-5 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5). 

Praca konkursowa powinna spełniać wymogi pracy naukowej: zawierać przypisy (na dole 

strony: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1) oraz bibliografię, podane skróty 

powinny być rozwinięte, a użyte nazwy obcojęzyczne przetłumaczone na język polski. 

4) Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik Konkursu wyraża 

jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnienie jego danych osobowych na witrynie 

internetowej Organizatora oraz Kancelarii Senatu - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) - w 

postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza.  

5) Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik Konkursu wyraża 

jednocześnie zgodę na ewentualną publikację pracy na stronie internetowej Organizatora oraz 

Kancelarii Senatu lub w formie artykułu w publikacji książkowej. 

6) Do Konkursu nie są dopuszczane prace zespołowe.  

7) Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną pracę.  

8) Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

13. Komitet Organizacyjny Konkursu oraz Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika 

na skutek nieprzestrzegania przez niego niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie do Konkursu 

pracy, która narusza prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.) skutkuje 

wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie. 

14. Powołane przez Komitet Organizacyjny Konkursu, Komisje Konkursowe, oceniając prace, 

biorą pod uwagę:  

1) kreatywność i oryginalność pomysłu (w skali od 0-10 pkt), 

2) wiedzę Autora z zakresu tematyki Konkursu (w skali od 0-10 pkt), 

3) poprawność kompozycyjną, stylistyczną i językową pracy (w skali od 0-10 pkt), 

4) wykorzystanie źródeł (w skali od 0-10 pkt). 

 

III. Zasady II etapu (centralnego) Konkursu 

1. Etap centralny składa się z części:  

1) pisemnej – rozwiązanie testu; 

2) ustnej – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
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 1. Część pierwsza (test):  

1) Pytania testowe dotyczą problematyki systemu naczelnych władz państwowych 

Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Senatu RP. 

2) Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest 

niedozwolone; obowiązuje zakaz posiadania telefonu komórkowego.  

3) Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Jeżeli test jest przeprowadzany w formie tradycyjnej, 

to uczestnicy dołączają swoje dane osobowe (na karcie uczestnika w/g załączonego do 

regulaminu wzoru) do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka Komisji 

nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na 

rozwiązanie testu uczestnicy oddają testy członkom Komisji, którzy kopertę oraz test oznaczają 

tym samym symbolem. 

4) Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. 

5) Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych 

uczestników, komisja egzaminacyjna odtajnia dane osobowe, sporządza protokół, a następnie 

podaje wyniki do wiadomości publicznej. 

6) Komitet Organizacyjny Konkursu kwalifikuje do II etapu Konkursu uczestników, którzy 

zdobyli za rozwiązanie testu nie mniej niż 60 proc. punktów możliwych do zdobycia. 

 

2. Część druga (quiz) 

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu quizu znajdują się w załączniku nr 3 do 

niniejszego Regulaminu  

1) Do quizu zostaje zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników Konkursu wyłonionych na 

podstawie przeprowadzonego testu.  

2) Quiz odbywa się z wykorzystaniem technik multimedialnych i rozgrywany jest w obecności 

widzów. Polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania losowane przez uczestników.  

3) Uczestniczy walczą o miejsca premiowane nagrodami oraz o status zwycięzcy Konkursu.  

 

§ 6. Przepisy szczegółowe 

 

1. Udział osób niepełnosprawnych 

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równe warunki udziału dla uczestników 

niepełnosprawnych.  

2. Kolizja terminów  

Organizator dołoży wszelkich starań, by umożliwić udział w Konkursie uczestnikowi 

biorącemu udział równolegle w innym konkursie lub olimpiadzie, którego/której termin 

pokrywa się z terminem Konkursu, o ile w danych warunkach będzie to możliwe.  

3. Tryb odwoławczy: 

1) Uczestnik, który uważa, że wynik uzyskany w czasie Konkursu, nie odzwierciedla 

poziomu jego odpowiedzi lub Konkurs był prowadzony z naruszeniem Regulaminu, ma 

prawo złożyć odwołanie. 

2) Odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej zarówno I oraz II etapu Konkursu składa 

się do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu w terminie 3 dni od 

ogłoszenia wyników Konkursu właściwego etapu.  

3) Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym lub drogą e-mailową. 

Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane 

kontaktowe. 

4) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu rozpatruje odwołanie i udziela 

odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni 
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roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana drogą 

e-mailową na adres wskazany przez ucznia w formularzu zgłoszeniowym. 

5) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu może podjąć decyzję o zmianie 

lub utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Konkursowej. 

 

4. Decyzje Komitetu Organizacyjnego Konkursu są ostateczne. 

 

§ 7. Uprawnienia i nagrody 

 

1. W klasyfikacji wyników Konkursu stosuje się następujące terminy: 

1) Finalista – to uczestnik II etapu Konkursu, który podszedł do testu.  

2) Laureat – to 10 najlepszych uczestników Konkursu, spośród finalistów.  

 

2. Finaliści i laureaci otrzymują zaświadczenia o uzyskaniu statusu finalisty i laureata. 

3. Finaliści otrzymują upominki rzeczowe. 

4. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego lub wydawnictw 

multimedialnych oraz indeksy na prestiżowe uczelnie w kraju.  
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

 

Załącznik nr 1 

 

TERMINARZ  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie  

w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej” 

 

- do dnia 25 października 2021 roku – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie. Zgłoszenie 

należy przesłać na adres mailowy: konkurs_senatrp@uw.edu.pl,  

- do dnia 25 listopada 2021 roku włącznie – składanie pracy nauczycielowi przedmiotu lub osobie 

wskazanej przez dyrektora szkoły, 

- do dnia 5 grudnia 2021 roku włącznie - Komisja Szkolna przesyła do Komitetu Głównego 

protokół wraz z pracami uczestników spełniających wymogi formalne,  

- do dnia 15 lutego 2022 roku włącznie sporządzona zostaje lista uczniów zakwalifikowanych do 

etapu centralnego Konkursu. Organizator sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Organizatora www.owopsw.edu.pl. wraz z listą osób 

zakwalifikowanych do etapu centralnego Konkursu, 

- kwiecień 2022 roku – etap centralny Konkursu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konkurs_senatrp@uw.edu.pl


9 

 

Załącznik nr 2    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

 

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w 

systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej” 
 

(PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI) 
 

Imię  

 

Nazwisko  

 

Data urodzenia  

 

Miejsce urodzenia  

 

Adres domowy z kodem pocztowym  

 

Telefon   

 

E-mail  

 

Nazwa szkoły  

 

Adres szkoły  

 

Klasa   

 

Imię i nazwisko nauczyciela,  

który przygotowywał Cię do Konkursu  

(jeśli przygotowywałeś się sam nie wpisuj nic) 

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły  

 

Szkoła, do której uczęszczasz znajduje się w 

województwie 

 

 
 

Informuję, że zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 
……………………………………………. 

                                                                                                                                                Czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 

Oświadczam, iż przesłana wersja elektroniczna eseju jest identyczna ze złożoną wersją.  

 
……………………………………………. 

                                                                                                                                   Czytelny podpis uczestnika Konkursu 

 
                                                                                                                                     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz Kancelarię Senatu w celu 

uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie rządów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

……………………………………………. 

Czytelny podpis uczestnika Konkursu lub opiekuna prawnego 

w wypadku ucznia niepełnoletniego 
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Załącznik nr 3    

 

Szczegółowy opis przebiegu drugiej części etapu centralnego Konkursu - Quizu  

 II. Zasady II etapu (centralnego) Konkursu 

2. Część druga (quiz)  

1) Uczestnicy biorący udział w quizie udzielają odpowiedzi w kolejności malejącej, zgodnej z 

liczbą punktów uzyskanych w dwóch etapach zawodów centralnych – jako pierwszy odpowiada 

uczestnik, który dostał najwięcej punktów, jako ostatni uczestnik z najmniejszą liczbą punktów. 

Taka kolejność obowiązuje przez cały quiz. 

2) W pierwszej części quizu zawodnicy odpowiadają na wylosowane pytania dwuczłonowe. 

Odbywają się jedna tura pytań dwuczłonowych (część ta składa się z 10 pytań). Pytania 

dwuczłonowe są ponumerowane; zawodnicy wybierają je losowo przez podanie wolnego numeru. 

Udzielenie prawidłowej odpowiedzi po zapoznaniu się z pierwszym członem pytania daje 

uczestnikowi 2 punkty, z całym pytaniem 1 punkt, brak lub błędna odpowiedź oznacza 0 

punktów. Uczestnik otrzymuje treść pytania na piśmie, najpierw pierwszy człon, jeśli nie 

odpowie, wówczas drugi człon, które jednocześnie kolejno odczytuje prowadzący quiz. Jeśli 

uczestnik po drugim członie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, podaje ją prowadzący quiz. Na 

udzielenie odpowiedzi po każdym członie przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza 

odpowiedź. 

3)W części drugiej quizu zawodnicy odpowiadają na pytania jednoczłonowe o zróżnicowanej 

skali trudności. Przeprowadza się jedną turę pytań jednoczłonowych (20 pytań jednoczłonowych). 

Zawodnicy podają numer pytania dotąd niewybranego, które odczytuje prowadzący quiz. 

Uczestnicy również otrzymują treść pytania na piśmie. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 

15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi ustne w części II quizu w skali 

1-0. 

4) Punkty uzyskane w pierwszej i drugiej części quizu są sumowane. 

5) W przypadku równowagi punktów u uczestników z największą punktacją przeprowadza się 

między nimi dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzcy quizu. Do przeprowadzenia dogrywki 

wykorzystuje się pozostałe niewykorzystane pytania. Uczestnicy podają numer pytania dotąd 

niewybranego, które odczytuje prowadzący quiz. Uczestnicy dogrywki również otrzymują treść 

pytania na piśmie. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza 

odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi ustne w dogrywce w skali 1-0. Udzielenie przez uczestnika 

prawidłowej odpowiedzi na pytanie oznacza jego dalszy udział w dogrywce, natomiast błędna 

odpowiedź lub jej brak dyskwalifikuje uczestnika z dalszego udziału w dogrywce. 

6) Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który łącznie w dwóch częściach quizu bądź w 

pierwszej lub kolejnej turze dogrywki uzyskał największą liczbę punktów. 

 


