Instrukcja przeprowadzenia konkursu „LWIĄTKO 2016”

Pakiet, który w marcu zostanie przesłany do Szkoły, zawiera:
•

instrukcję przeprowadzenia konkursu i formularz protokołu,

•

kopertę z kartami odpowiedzi,

•

zaklejoną kopertę z zestawami konkursowymi i dodatkowym zestawem z wszystkich kategorii
– prosimy o jej bezpieczne przechowywanie i otwarcie dopiero tuż przed konkursem.

Kod szkoły to jest zwykły kod pocztowy z dodaną na końcu literą, uzyskany w trakcie zgłoszenia szkoły.
Podczas konkursu zawodnicy będą musieli umieścić go na kartach odpowiedzi. Prosimy o sprawdzenie, czy
jest wystarczająca liczba kart odpowiedzi. Jeśli nie, prosimy o kontakt. Przed rozpoczęciem konkursu,
w poniedziałek rano prosimy o sprawdzenie liczby zestawów zadań w poszczególnych kategoriach. W razie
braków należy skserować brakujące arkusze.
Konkurs musi zostać przeprowadzony 21 marca 2016 w godzinach porannych. Szkoły organizują go
na swoim terenie. Prosimy o zapewnienie następujących warunków:
1.

Uczniowie powinni siedzieć przy osobnych stolikach. W ostateczności można dopuścić, aby przy jednym
stoliku siedzieli uczniowie piszący różne zestawy.

2.

Uczniowie powinni mieć papier do notatek na brudno i przybory do pisania. Kartę odpowiedzi należy
wypełniać czarnym lub ciemnogranatowym długopisem, nie pisakiem. NIE WOLNO używać gumki ani
korektora, gdyż grozi to awarią skanera czytającego karty.
Uwaga! Poprawną odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem. W przypadku pomyłki trzeba
zamalować kratkę, a krzyżyk postawić w wybranym miejscu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wypełnione karty odpowiedzi.

3.

WOLNO KORZYSTAĆ Z KALKULATORÓW – trzeba to ogłosić uczniom odpowiednio wcześniej,
aby je przynieśli. Z żadnych innych pomocy – książek, gotowych notatek, telefonów komórkowych –
nie wolno korzystać. Nie wolno używać telefonów komórkowych w roli kalkulatora.

4.

Po usadzeniu uczniów na miejscach, ale PRZED ROZDANIEM KART ODPOWIEDZI trzeba podać
uczniom zasady wypełnienia kart. (Wzór wypełnionej kart odpowiedzi dostępny jest na naszej stronie.:
www.lwiatko.org ) W przeciwnym razie część osób zacznie wypełniać karty, nie czekając na objaśnienia
nauczyciela i może zrobić to niepoprawnie. Na karcie należy wpisać KOD SZKOŁY, NAZWISKO, IMIĘ
i koniecznie zaznaczyć kategorię rozwiązywanych zadań. Prosimy o staranne wpisywanie DUŻYCH
DRUKOWANYCH liter w przeznaczone do tego pola i uważne zakodowanie tych danych według
instrukcji podanej na karcie odpowiedzi. Należy zastępować polskie znaki diakrytyczne ich przybliżeniami
w alfabecie łacińskim: Ą przez A, Ł przez L itd. Prosimy także o NIEZGINANIE kart odpowiedzi.

5.

Należy rozdać karty odpowiedzi, które uczniowie powinni od razu częściowo wypełnić wg podanych
powyżej zasad.

6.

Podczas konkursu (na ogół pod koniec) zawodnik musi zaznaczyć w karcie typowane odpowiedzi
prawidłowe – zajmuje to parę minut, dlatego należy o tym przypomnieć uczniom na 5 minut przed końcem
testu. Niejednoznaczne wskazanie odpowiedzi będzie traktowane jako jej brak.

7.

Konkurs trwa 75 minut. Do rozwiązania będzie 30 zadań testowych pogrupowanych w trzy dziesiątki:
zadania 1-10 są za trzy punkty, zadania 11-20 za cztery, zadania 21-30 za pięć punktów. Należy
poinformować

uczniów,

że

„na

starcie”

otrzymują

30

punktów,

za

brak

odpowiedzi

– 0 punktów, zaś za każdą złą odpowiedź odejmuje się 25% liczby punktów przewidzianych za zadanie.
Maksymalnie można w ten sposób zdobyć 150 punktów, minimalnie zero. W każdym zadaniu jest
TYLKO JEDNA odpowiedź poprawna.
8.

Arkusze z treścią zadań zawodnicy mogą po zawodach zatrzymać. Prosimy poinformować uczniów,
że odpowiedzi do zadań będą podane na stronie konkursu: http://lwiatko.org .

9.

Następnie należy rozdać arkusze z zadaniami zgodnie z poziomem klasy, do której uczęszcza zawodnik. Po
rozdaniu arkuszy należy rozpocząć odliczanie 75 minut przeznaczonych na rozwiązywanie zadań. Po
upływie tego czasu zawodnicy powinni odłożyć długopisy, a karty odpowiedzi powinny zostać zebrane.

10. W trakcie konkursu osoby pilnujące nie mogą hałasować, komentować zadań, pomagać piszącym. Nie
należy odpowiadać na pytania dotyczące treści zadań. Należy zadbać o to, by uczniowie pracowali
samodzielnie.
11. Po zebraniu kart odpowiedzi należy je posegregować i razem z wypełnionym protokołem zakleić
w kopercie. Prosimy o NIEZGINANIE kart. Kopertę należy wysłać jeszcze tego samego dnia,
w poniedziałek 21 marca (taka musi być data stempla pocztowego!). Karty przekazane po tym terminie
nie będą sprawdzane. Należy przesłać karty odpowiedzi przesyłką poleconą. Na kopercie prosimy
umieścić, przy nadawcy, kod szkoły.
Adres organizatorów:
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego
KONKURS LWIĄTKO
ul. Studencka 12
31-116 Kraków.
12. Podliczone wyniki poszczególnych uczniów zostaną przesłane do szkoły. Osoby, które otrzymają
wyróżniającą się liczbę punktów, dostaną nagrody książkowe i dyplomy. Wynik najlepszych dziesięciu
w danej kategorii zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu po uzyskaniu zgody opiekuna
prawnego ucznia lub zgody ucznia pełnoletniego na publikację. Ewentualne pytania można kierować na
adres: konkurs.lwiatko@gmail.com
Życzymy powodzenia zawodnikom, a Szkole i nauczycielom satysfakcji z ich sukcesów.
ORGANIZATORZY

