
REGULAMIN KONKURSU „ MECZPOL ”      

  

Konkurs „ Mecz-Pol” to zabawowa forma rywalizacji skierowana do uczniów 

szkół podstawowych, którzy reprezentują wszechstronną wiedzę z różnych 

przedmiotów, potrafią twórczo myśleć, szybko reagować i rozwiązywać   zadania 

oraz analizować strategię przeciwników. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem imprezy jest Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola 

w Czersku. 

2. Termin zawodów – 21 kwietnia 2022 r. godz. 9:00 

3. W zawodach mogą brać udział reprezentacje szkół podstawowych.  

- w części I dotyczącej wiedzy ogólnej reprezentacja liczy 6 zawodników; 

- w części II zabawowo – sportowej reprezentacja liczy 6 zawodników  

   (3 dziewczynki i 3 chłopców). 

4. Zgłoszenia do dnia 5 kwietnia 2022r. 

5. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora. 

  

II. PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Każda drużyna otrzymuje zestaw zadań obejmujących wiedzę  

z następujących 10 przedmiotów: język polski, język niemiecki, język 

angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, chemia, biologia, matematyka, 

fizyka, geografia. 

2. Drużyny mają  45 minut na rozwiązanie zadań. Następnie dochodzi do 

bezpośredniej rywalizacji. 

3. Podczas rywalizacji drużyny kierują do siebie nawzajem zadania z wybranego 

przedmiotu. Kolejność zadawania jest losowana. 

4.  Drużyna, do której skierowano zadania może je przyjąć lub odbić.  

UWAGA:  

Jeżeli zadanie (przedmiot) zostanie odbite to odpowiada drużyna, która je zadała.   



W takiej sytuacji drużynie odpowiadającej na odbite zadanie punkty oblicza się 

według następującego wzoru: p – 3                     (p oznacza ilość punktów otrzymanych 

za rozwiązanie zadania).  

  

5. Na wskazane zadanie (przedmiot) odpowiada jeden (wskazany przez 

kapitana drużyny) zawodnik. Może on korzystać z notatek. Nie może on 

jednak korzystać z jakichkolwiek podpowiedzi.           W sytuacjach skrajnych 

jury może ukarać podpowiadającą drużynę obniżeniem punktacji. 

6. Każdy zawodnik może podjąć maksymalnie 2 zadania (przedmioty). 

7. Na każdą odpowiedź przeznaczone jest maksymalnie 5 minut. 

8. Po odpowiedzi kapitan drużyny lub zawodnik przez niego wskazany może ją 

uzupełnić.  

9. Każda odpowiedź zostanie oceniona przez jury natychmiast po jej 

zakończeniu i nie podlega dyskusji. 

10. Przedmioty ocenia się w skali 0 – 6 punktów. 

11. Rozgrywka kończy się po wyczerpaniu 8 z 10 przedmiotów.           

12. Druga część Meczpolu (odbywajaca się w tym samym czasie) to zabawowo-

sportowa forma rywalizacji. 

13. Reprezentacja szkół biorących udział w tej formie rywalizacji składa się z 6 

osób (3 dziewczynek i 3 chłopców). 

14. Drużyny posiadają odpowiedni strój sportowy oraz zmienne obuwie 

sportowe. 

15. Każdy zespół będzie uczestniczył w 5 konkurencjach sprawnościowych które, 

będą punktowane  w skali  od 0-3 pkt. 

16. Zdobyte punkty z tej części rywalizacji będą doliczone do punktów 

eliminacyjnych zdobytych przez drużyny w Meczpolu wiedzy. 

17. Do finałów awansują cztery drużyny, które w meczach eliminacyjnych wiedzy 

I rozgrywek sportowych uzyskają największą liczbę punktów. Dwie pierwsze 

rozegrają mecz o I miejsce, dwie kolejne – o ,,brązowy medal”. 

18. Finały zostaną rozegrane według tych samych zasad (ale bez rywalizacji 

sportowej). W wypadku remisu wygrywa drużyna, która otrzyma więcej 

szóstek, piątek itd.           


