
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa 

śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z fizyki dla szkoły podstawowej. Treści wykraczające poza zakres podstawy zostały 

wyróżnione pogrubioną czcionką. 

I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym stopniu konkursu. 

Uczeń: 

1) wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu, wyjaśniania oraz porównywania 

zjawisk fizycznych; 

2) rozwiązuje problemy z wykorzystaniem pojęć, praw i zależności fizycznych 

w sytuacjach nietypowych; 

3) planuje i opisuje przebieg doświadczeń fizycznych, potrafi przewidzieć ich wyniki 

oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa, posługuje się pojęciem niepewności 

pomiarowej; 

4) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub 

blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu, odkrywa 

prawidłowość w nich występującą; 

5) stosuje język fizyczny przy zapisywaniu rozwiązań zadań i uzasadnianiu 

postępowania; 

6) posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych,  

w tym tekstów popularnonaukowych; 

7) sprawnie wykonuje obliczenia i działania na jednostkach, przelicza wielokrotności i pod 

wielokrotności; 

8) analizuje wyniki i ocenia ich realność; 

9) umiejętnie stosuje zależności wprost proporcjonalne. 

II. Treści kształcenia 

Na poszczególnych stopniach konkursu uczniowie rozwiązują test składający się z zadań 

otwartych oraz zadań zamkniętych różnych typów, skonstruowanych w oparciu o zakres  wiadomości  

i umiejętności obejmujący wskazane poniżej treści. W ramach wymagań doświadczalnych wymagana 

będzie umiejętność zaprojektowania i opisu przebiegu doświadczenia. 

1) Ruch i siły.  

Uczeń: 

a) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu; 

b) rozróżnia pojęcia tor i droga; 

c) przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina); 

d) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość 

i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym 

została przebyta; 

e) nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach 

czasu jest stała; 

f) wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla  



ruchu prostoliniowego  odcinkami  jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie 

podanych informacji; 

g) nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie 

w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym – 

ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą 

wartość; 

h) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz 

z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, 

w którym ta zmiana nastąpiła ( ); 

i) wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu 

dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego), wyznacza 

drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym; 

j) stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot 

wektora siły; posługuje się jednostką siły, wykonuje działania na wektorach (dodawanie, 

odejmowanie, rozkładanie na składowe, obliczanie wartości wektorów wypadkowych 

z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa); 

k) rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych (siły: 

ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu), stosuje pojęcie siły jako działania 

skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje 

się jednostką siły; 

l) wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych i różnych kierunkach; opisuje 

i rysuje siły, które się równoważą; 

m) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki; 

n) analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki; 

o) posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na 

podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do  obliczeń związek między siłą i masą 

a przyspieszeniem; 

p) opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego; 

q) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą  

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

r) doświadczalnie: 

i. ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki; 

ii. wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów analogowych lub 

cyfrowych; 

iii. wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej. 

2) Energia. 
Uczeń: 

a) posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń 

związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana; 

b) posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą 

i czasem, w którym została wykonana; 

c) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej 

sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii; 

d) wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej; 

e) wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii 



mechanicznej do obliczeń; 

f) potrafi wyjaśnić zasadę działania maszyn prostych i obliczyć ich sprawność. 

3) Zjawiska cieplne.  
Uczeń: 

a) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają 

w stanie równowagi termicznej; 

b) posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę 

w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie; 

c) wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana ciepła) między 

ciałami o tej samej temperaturze; 

d) wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim pracę 

lub przekazując energię w postaci ciepła; 

e) analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu 

chaotycznego) cząsteczek; 

f) posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką; 

g) opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego;  

h) rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej; 

i) opisuje ruch gazów i cieczy w zjawisku konwekcji; 

j) rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, 

wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii 

w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury; 

k) doświadczalnie: 

i. demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia, skraplania, 

ii. bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest 

lepszym przewodnikiem ciepła; 

iii. wyznacza ciepło właściwe wody. 

4) Właściwości materii.  
Uczeń: 

a) posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości 

substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, 

cieczy i gazów; 

b) stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością; 

c) posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz 

z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem; 

d) posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego; 

e) posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego 

powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu; 

f) stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy 

i jej gęstością; 

g) analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem 

siły wyporu i prawem Archimedesa; 

h) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym 

kontekście tłumaczy formowanie się kropli; 

i) doświadczalnie: 

i. projektuje doświadczenia dowodzące istnienia ciśnienia atmosferycznego, zjawiska 

konwekcji i napięcia powierzchniowego; 



ii. projektuje doświadczenia związane z prawem Pascala oraz zależnością ciśnienia od 

wysokości słupa cieczy lub gazu; 

iii. projektuje doświadczenia dotyczące prawa Archimedesa i pływania ciał; 

iv. projektuje  doświadczenia  związane z wyznaczaniem gęstość substancji z jakiej 

wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym i nieregularnym. 

Stopień rejonowy 

Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności stopnia szkolnego konkursu oraz poniższe treści. 

5) Elektryczność.  
Uczeń: 

a) opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; wskazuje, że zjawiska te 

polegają na przemieszczaniu elektronów; 

b) opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych, stosuje 

prawo Coulomba, 

c) rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady; 

d) opisuje przemieszczenie ładunków w przewodnikach pod wpływem oddziaływania ze strony 

ładunku zewnętrznego (indukcja elektrostatyczna); 

e) opisuje budowę oraz zasadę działania elektroskopu; 

f) posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego jako wielokrotności ładunku elementarnego; 

stosuje jednostkę ładunku, stosuje zasadę zachowania ładunku elektrycznego; 

g) opisuje przepływ prądu w obwodach jako ruch elektronów swobodnych  albo jonów 

w przewodnikach; 

h) posługuje się pojęciem natężenia prądu wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek 

między natężeniem prądu a ładunkiem i czasem jego przepływu przez przekrój poprzeczny 

przewodnika; 

i) posługuje się pojęciem napięcia elektrycznego jako wielkości określającej ilość energii 

potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie; stosuje jednostkę napięcia; 

j) posługuje się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego wraz z ich jednostkami; stosuje do 

obliczeń związki między tymi wielkościami; przelicza energię elektryczną wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie; 

k) wyróżnia formy energii, na jakie jest zamieniana energia elektryczna; wskazuje źródła 

energii elektrycznej i odbiorniki; 

l) posługuje się pojęciem oporu elektrycznego jako własnością przewodnika; stosuje do 

obliczeń związek między napięciem a natężeniem prądu i oporem; posługuje się jednostką 

oporu; 

m) rysuje schematy obwodów elektrycznych składających się z jednego źródła energii, jednego 

odbiornika, mierników i wyłączników; posługuje się symbolami graficznymi tych 

elementów; 

n) opisuje rolę izolacji i bezpieczników przeciążeniowych w domowej sieci elektrycznej oraz 

warunki bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej; 

o) wskazuje skutki przerwania dostaw energii elektrycznej do urządzeń o kluczowym 

znaczeniu; 

p) doświadczalnie: 

i. demonstruje zjawiska elektryzowania przez potarcie, dotyk lub indukcję 

elektrostatyczną; 

ii. demonstruje wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych; 



iii. rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz wskazuje ich przykłady; 

iv. łączy według podanego schematu obwód elektryczny składający się ze źródła, 

odbiornika, wyłączników, woltomierzy, amperomierzy, odczytuje wskazania 

mierników; 

v. wyznacza opór przewodnika przez pomiary napięcia na jego końcach oraz natężenia 

prądu przez niego płynącego. 

6) Ruch drgający i fale.  
Uczeń: 

a) opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości 

do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami; 

b) opisuje ruch drgający (drgania) ciała pod wpływem siły sprężystości oraz analizuje 

jakościowo i ilościowo przemiany energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości 

w tym ruchu; wskazuje położenie równowagi; 

c) wyznacza amplitudę i okres drgań na podstawie przedstawionego wykresu zależności 

położenia od czasu; 

d) opisuje rozchodzenie się fali mechanicznej jako proces przekazywania energii bez 

przenoszenia materii; posługuje się pojęciem prędkości rozchodzenia się fali; 

e) posługuje się pojęciami amplitudy, okresu, częstotliwości i długości fali do opisu fal oraz 

stosuje do obliczeń związki między tymi wielkościami wraz z ich jednostkami; 

f) opisuje mechanizm powstawania i rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu; podaje 

przykłady źródeł dźwięku; 

g) opisuje jakościowo związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali oraz związek 

między natężeniem dźwięku (głośnością) a energią fali i amplitudą fali; 

h) rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki i infradźwięki; wymienia przykłady ich źródeł 

i zastosowań; 

i) wyjaśnia zjawisko rezonansu; 

j) doświadczalnie: 

i. wyznacza okres i częstotliwość w ruchu okresowym; 

ii. demonstruje dźwięki o różnych częstotliwościach z wykorzystaniem drgającego 

przedmiotu lub instrumentu muzycznego; 

iii. obserwuje oscylogramy dźwięków z wykorzystaniem różnych technik. 

Stopień wojewódzki 

Obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności ze stopnia szkolnego i rejonowego konkursu oraz 

poniższe treści. 

7) Magnetyzm.  
Uczeń: 

a) nazywa bieguny magnesów stałych i opisuje oddziaływanie między nimi; 

b) opisuje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania 

kompasu; posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi; 

c) opisuje na przykładzie  żelaza oddziaływanie magnesów na materiały magnetyczne 

i wymienia przykłady wykorzystania tego oddziaływania; 

d) opisuje zachowanie się igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika 

z prądem; 

e) opisuje budowę i działanie elektromagnesu; opisuje wzajemne oddziaływanie 

elektromagnesów i magnesów; wymienia przykłady zastosowania elektromagnesów; 

f) wskazuje oddziaływanie magnetyczne jako podstawę działania silników elektrycznych; 

g) doświadczalnie: 



i. demonstruje zachowanie się igły magnetycznej w obecności magnesu; 

ii. demonstruje zjawisko oddziaływania przewodnika z prądem na igłę 

magnetyczną. 

8) Optyka.  

Uczeń: 

a) ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym; wyjaśnia 

powstawanie cienia i półcienia; 

b) opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej i od powierzchni sferycznej; 

c) opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej; 

d) analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 

odbitych od zwierciadła płaskiego i od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie 

promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od zwierciadła 

wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej; 

e) konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych wytwarzanych 

przez zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów rzeczywistych i pozornych 

wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne znając położenie ogniska; 

f) opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków różniących 

się prędkością rozchodzenia się światła; wskazuje kierunek załamania; 

g) opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez soczewkę 

skupiającą i rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej; 

h) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia obrazy 

rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość przedmiotu i obrazu; 

i) konstruuje powstawanie obrazów w przyrządach optycznych i układach 

optycznych; 

j) posługuje się pojęciem krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę 

soczewek w korygowaniu tych wad wzroku; 

k) opisuje światło białe jako  mieszaninę barw i ilustruje to rozszczepieniem  światła 

w pryzmacie; wymienia inne przykłady rozszczepienia światła; 

l) opisuje światło lasera jako jednobarwne i ilustruje to brakiem rozszczepienia 

w pryzmacie; 

m) wymienia rodzaje fal elektromagnetycznych: radiowe, mikrofale, promieniowanie 

podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie 

i gamma; wskazuje przykłady ich zastosowania; 

n) wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych  

i elektromagnetycznych; 

o) doświadczalnie: 

i. demonstruje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła, zjawisko 

załamania światła na granicy ośrodków, powstawanie obrazów za pomocą 

zwierciadeł płaskich, sferycznych i soczewek;  

ii. otrzymuje za pomocą soczewki skupiającej ostre obrazy przedmiotu na ekranie, 

iii. demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UCZESTNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ( RODO ) administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkich 

Konkursów Przedmiotowych (WKP), jest Śląski Kurator Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024 

Katowice; e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka. 

Inspektorem ochrony danych administratora jest Pani A. Andruszkiewicz kontakt:  

e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl , tel. 032-606-30-37 

1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

2. Dane osobowe uczestnika WKP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa; 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO; 

5. Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad ( Dz. U. z 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia laureatom/finalistom WKP. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

............................................ 

............................................ 

................................................................. 
imię/imiona i nazwisko uczestnika WKP 

................................................................ 

ucznia/uczennicy klasy 

imiona i nazwiska rodziców 
(prawnych opiekunów) 

................................................................ 

pełna nazwa i adres szkoły 

............................................................... 

data i miejsce urodzenia  

 

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki*
 ........................................  

(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

do celów konkursowych w związku z organizacją Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z ...................................................................................................................................................................  

(nazwa konkursu) 

Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.  

Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników wielokrotnych 

laureatów oraz wręczenie zaświadczeń podczas gali laureatów i publikację z niej zdjęć. 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 
(czytelny podpis wyrażającego zgodę) 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Bielsku-Białej 
 

Protokół  

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

Aktualna nazwa szkoły.................................................................................................................... 

Nazwa dotychczasowego gimnazjum……………………………………………………………. 

Adres i telefon .................................................................................................................................. 

Adres e-mail ........................................................................................................................... 

Gmina/Powiat .................................................................................................................................. 

Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w ..................................................... 

/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/. 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

Lp. imię i nazwisko nauczyciela funkcja 

miejsce pracy 
wpisać ,w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego w 

innej szkole 

podpis 

1  Przewodniczący   

2  Członek   

3  Członek   

 

stwierdza, że 
1. pobrany zestaw konkursowy został zabezpieczony zgodnie z zasadami określonymi w § 18 

Regulaminu Konkursu., 
2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem 

zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

Liczba uczniów biorących udział w konkursie  .......................................................................  
 

Liczba uczniów, którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów  .....................................................  
 

Informacje o uczniach z innych szkół biorących udział w konkursie ( imię i nazwisko, nazwa szkoły )

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu  .......................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4A 
 

Wykaz uczniów,  
którzy osiągnęli 85 % i więcej punktów na stopniu szkolnym 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Lp. 
imię i nazwisko ucznia  

(wg malejącej liczby  

uzyskanych punktów) 

data 

urodzenia 

ucznia 

miejsce 

urodzenia 

ucznia 
Klasa 

liczba  

uzyskanych 

punktów 

Nazwa szkoły  
w przypadku 

ucznia z innej 

szkoły 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

...................... ............................. ................................ 
data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Bielsku-Białej, 
43-300 Bielsko- Biała, ul. Legionów 25 

/adres/ 
Protokół  

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa  

 

Lp. 

imię i nazwisko członka 

Komisji Wojewódzkiej 

Konkursu 

funkcja podpis 

1  Koordynator etapu rejonowego  

2  Członek  

 

stwierdza, że stopień rejonowy Konkursu zostały przeprowadzony zgodnie z Regulaminem 

zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych  ...............................................  

 

Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu:.… 

 

Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 

Regulaminu Konkursu: ............................................................................................................  

 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego: ..............................................  

 

Załącznik: Wykaz uczestników eliminacji rejonowych
* 

 
*
Listę uczestników stopnia rejonowego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy 

Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 A 

 

 

Wykaz uczestników  

stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego
* 

 

(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów) 

 

 

 
 

 

 

 

 
*
Listę uczestników zakwalifikowanych do III stopnia konkursu należy wygenerować z platformy 

internetowej Konkursy przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 
 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 
 

Protokół  

stopnia wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

stwierdza, że stopień wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów szkół 

podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019 został przeprowadzony zgodnie 

z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 
 

Liczba uczestników stopnia wojewódzkiego ......................................... 

 

Obserwator ...............................................        ................................        .............................. 
   imię, nazwisko    nazwa instytucji   podpis 
 

 

Załącznik: Wykaz uczestników stopnia wojewódzkiego
* 

 

 

 

 
Listę uczestników stopnia wojewódzkiego należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy 

Przedmiotowe i opracować w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 
 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 A 

 

 

 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 
 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista laureatów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ............................................................................ 

 

przedkłada listę laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla 

uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019, która stanowi 

załącznik do protokołu.
* 

 

Ogólna liczba laureatów wynosi  ....................... 

 
 

 

 
*Listę laureatów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować 

w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 6B 

 

 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 
 

ul. Powstańców 41 A 

40-024 Katowice 

 
Lista finalistów  

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodniczący ................................................................................ 

Członkowie 1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

3. .............................................................................. 

4. .............................................................................. 

5. .............................................................................. 

6. .............................................................................. 

7. .............................................................................. 

8. .............................................................................. 

9. .............................................................................. 

10. ............................................................................ 

11. ........................................................................... 

 

przedkłada listę finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla 

uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019, która stanowi 

załącznik do protokołu.
* 

 

Ogólna liczba finalistów wynosi  ....................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Listę  finalistów należy wygenerować z platformy internetowej Konkursy Przedmiotowe i opracować 

w tabeli sporządzonej w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis Przewodniczącego  

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
1
 

 

1. Nazwisko ucznia  

2. Imię/ imiona ucznia  

3. Imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych 

opiekunów 

Matka/prawny 

opiekun 

 

Ojciec/prawny 

opiekun 

 

4. Pełna nazwa szkoły  

5. Klasa  

6. Adres szkoły   

7. Powiat  

8. Gmina  

9. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły  e-mail:    

10. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, 

na terenie której znajduje się szkoła 

 

11. Imię i nazwisko, stopień naukowy
2
 osoby 

przygotowującej ucznia do Konkursu 

 

12. Numer kodowy wypełnia członek Komisji  

Konkursowej w dniu Konkursu 

 

 

 

 

.......................................... 
miejscowość, data 

……………………………………….. 
podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły  

 

 

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły 

odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem. 

 

                                                 
1
WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 

2
wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego 


