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REGULAMIN 
Konkursu wiedzy o życiu, działalności i dokonaniach 

 

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
 
 

I. Organizatorami konkursu są: 
 Senator RP – Ireneusz Niewiarowski 
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
 Telewizja Konin 

II. Celem konkursu jest: 
 propagowanie dokonań naukowych i niezwykłej osobowości Marii 

Skłodowskiej Curie, 
 rozwijanie u uczniów zainteresowania naukami ścisłymi, szczególnie fi-

zyką i chemią. 
III. Konkurs odbędzie się na dwóch poziomach: 

• dla uczniów gimnazjów, 
• dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

IV. Konkurs jest trzyetapowy: 
1. Etap szkolny – przygotowują i przeprowadzają nauczyciele typując 

maksymalnie trzech uczniów do etapu powiatowego z danej szkoły. 
Etap szkolny należy przeprowadzić do 13 kwietnia br., a do 15 kwiet-
nia należy przesłać karty zgłoszenia uczestników etapu powiatowego. 

2. Etap powiatowy – odbędzie się w wybranej przez organizatora szkole na 
terenie powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego oraz 
miasta Konina. Do etapu rejonowego przechodzi dwóch uczniów, któ-
rzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie powiatowym z każdego poziomu. 
Na tym etapie uczniowie rozwiązują zadania testowe w czasie 60 mi-
nut. Etap ten odbędzie się 28 kwietnia 2011 r. 

3. Etap rejonowy odbędzie się 16 maja 2011 r. Oprócz pytań dotyczących 
życia i działalności Marii Skłodowskiej-Curie mogą pojawić się również 
pytania z zakresu fizyki i chemii.  

V. Termin i tryb zgłaszania uczniów. 
Nauczyciele zgłaszają maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły i wysy-
łają zgłoszenie według załącznika nr 1 do 15 kwietnia 2011r. Zgłoszenia 
należy wysłać pod adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, 
ul. Przemysłowa 7, 62–510 Konin z dopiskiem – „MSC-wiedza”. 

VI. Organizatorzy przewidują dla najlepszych nagrody rzeczowe. Laureaci fi-
nału rejonowego zostaną zaproszeni przez Senatora Ireneusza Niewiarow-
skiego do zwiedzenia Sejmu i Senatu. 
VII. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  



Załącznik nr 1 
 
Pieczęć szkoły       …………………..data 

 
 
 
 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
WIEDZY O ŻYCIU, DZIAŁALNOŚCI I DOKONANIACH 

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
 
 
 
 

Szkoła (nazwa, adres, telefon, e-mail)  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 
zgłasza następujących uczniów do udziału w etapie powiatowym konkursu 
wiedzy o życiu, działalności i dokonaniach Marii Skłodowskiej Curie: 
 
 

1. …………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………. 
3. …………………………………………………….. 

 
 
 
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu 
 

1. ………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
……………………….       ………..…………. 
podpis nauczyciela        podpis dyrektora 


