
Międzyszkolny Turniej Wiedzy  

pod hasłem: „Tu wszystko się zaczęło…”,  

organizowany z okazji 135. rocznicy urodzin  

Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka,  

kapłana i zakonnika pochodzącego z parafii Niegowić.  

PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU – FINAŁ  

1. Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00, w szkole podstawowej w Niegowici, w małej sali 

gimnastycznej.  

2. Przed wejściem na salę każda drużyna proszona jest o wylosowanie numeru grupy, 

a następnie o zajęcie swojego miejsca w sali.  

3. Numer grupy jest równocześnie numerem zestawu zadań do wykonania.  

4. Przewidziane są do wykonania następujące zadania przez każdą grupę:  

a) rozwiązanie krótkiego testu,  

b) układanka – dopasowanie podpisów do obrazów,  

c) rozwiązanie jednego quizu.  

5. Punktacja za poszczególne zadania:  

a) test = można zdobyć maksymalnie 3 punkty + punkty dodatkowe dla trzech drużyn, 

które najszybciej rozwiążą test (1 grupa 3 pkt; 2 grupa 2 pkt, 3 grupa 1 pkt),  

b) układanka = można zdobyć maksymalnie 8 punktów + punkty dodatkowe dla trzech 

drużyn, które najszybciej dopasują nazwy do obrazów (1 grupa 3 pkt; 2 grupa 2 pkt, 3 

grupa 1 pkt). Za każdą pomyłkę można utracić 0,5 pkt. 

Uwaga: Grupa nr 6 może zdobyć 4 punkty dodatkowe za odpowiednie ułożenie kart z datami, 

ze względu na większą trudność zadania. (za każdą prawidłowo dopasowaną datę 0,5 pkt.)  

c) quiz – można zdobyć maksymalnie 3 punkty.  

6. Przerwa na ciastko.  

7. Podsumowanie wyników konkursu.  

8. W przypadku uzyskania przez kilka drużyn takiej samej ilości punktów przewidziana jest 

dodatkowa konkurencja – dogrywka, w której drużyny będą miały za zadanie 

odpowiedzieć na pytanie otwarte. Za prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 

3 punkty.  

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.  

Zostaną nagrodzone pierwsze 4 miejsca. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i niespodzianki. 

10. Wykonanie wspólnej fotografii. 

Organizatorzy: 
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici 
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici 
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 


