
 

REGULAMIN 

I Powiatowego Konkursu Astronomicznego „Copernicus”  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu olsztyńskiego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano 

z pięćset pięćdziesiątą rocznicą urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Odpowiadając 

na apel Senatu RP o popularyzację postaci Kopernika i dziedziny nauki z nim związanej, III Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie organizuje Powiatowy Konkurs Astronomiczny „Copernicus” dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych powiatu olsztyńskiego. 

§ 2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1) popularyzacja astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania 

młodzieży  tymi dziedzinami wiedzy; 

3) promocja dorobku nauk matematyczno-przyrodniczych oraz dorobku najwybitniejszych uczonych w regionie 

województwa warmińsko mazurskiego; 

4) kształcenie kompetencji kluczowych uczniów , w tym - korzystanie z różnych źródeł informacji.; 

5) wyróżnienie, wypromowanie i pozytywne wzmocnienie utalentowanych uczniów. 

§ 3 

Tematyka Konkursu i literatura 

Tematyka obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści astronomicznych zawartych w podstawach programowych 

fizyki i geografii. W szczególności obejmuje zagadnienia: 

● astronomia Mikołaja Kopernika, 

● budowa i ewolucja Wszechświata, 

● ewolucja gwiazd, 

● planety pozasłoneczne i metody ich odkrywania, 



● budowa Układu Słonecznego i jego powstanie, 

● nasz Księżyc; zjawiska zaćmień, 

● ruch obrotowy Ziemi; czas na Ziemi, 

● ruch obiegowy Ziemi; wysokość górowania Słońca. 

Zalecana literatura i inne źródła: 
Ziemia i Wszechświat - astronomia nie tylko dla geografów, Kreiner J.M., 

Astronomia bez tajemnic, Ródź P., 

Astronomia Mikołaja Kopernika, Iwaniszewska C.,  https://kpbc.umk.pl  

De Revolutionibus, Iwaniszewska C., https://kpbc.umk.pl   

Astronomia Mikołaja Kopernika, http://www.astronarium.pl   

Słownik szkolny - Astronomia - praca zbiorowa 

Urania/Postępy astronomii, https://www.urania.edu.pl   

Wprowadzenie do astronomii, http://astronomianova.org/pdf/wprowadzenie-do-astronomii.pdf   

Astronarium, http://www.astronarium.pl   

Ziemia we Wszechświecie, https://www.geografia24.eu   

Grawitacja i elementy astronomii, https://zpe.gov.pl/   

Wyznaczanie szerokości geograficznej na podstawie wysokości górowania Słońca w dniach równonocy i przesileń 

https://zpe.gov.pl  

§ 4 

Założenia organizacyjne 

1. Organizatorem I Powiatowego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu 

olsztyńskiego jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie pod patronatem WMODN 

w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. 

2. Etap szkolny oraz powiatowy przygotowuje komisja w składzie: 

● przewodniczący, 

● wiceprzewodniczący, 

● członek komisji. 

3. Do zadań komisji konkursowej należy: 

● przekazanie uczniom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie, 

● określenie tematyki i zakresu treści oraz wykazu obowiązującej literatury, 

● opracowanie zestawów pytań i zadań na wszystkie etapy eliminacji,  

● określenie zasad i warunków przeprowadzenia eliminacji, jednolitych kryteriów oceniania prac 

pisemnych, wypowiedzi ustnych, 

● przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz powiatowych, 

● ogłoszenie wyników, 

● przyznanie  finalistom dyplomów i nagród, 

● ustalenie form dokumentacji oraz metod jej prowadzenia i sposobu przechowywania. 
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§ 5 

Organizacja eliminacji 

1. Eliminacje Konkursu są dwuetapowe: etap szkolny, etap powiatowy. 

2. Organizacja eliminacji szkolnych: 

● zorganizowanie etapu szkolnego, podczas którego następuje wyłonienie wszystkich uczniów chętnych do 

startu w danej edycji Powiatowego Konkursu Astronomicznego, 

● zapoznanie wszystkich uczniów ze spisem obowiązującej literatury oraz zakresem problematyki, 

● etap bieżącej edycji odbywa się w szkołach ponadpodstawowych w pierwszej dekadzie lutego, 

w terminie ustalonym przez organizatora konkursu. Każdy uczestnik otrzymuje test złożony z 30 pytań 

opracowanych przez organizatorów konkursu, 

● etap szkolny odbywa się w warunkach pełnej kontroli nauczyciela i bezwzględnego zakazu wnoszenia na 

salę telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. 

W drodze eliminacji, z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów stanowi jej reprezentację na powiatowy etap 

eliminacji.  

Każda szkoła, której uczniowie biorą udział w szkolnym etapie eliminacji, przesyła w formie elektronicznej 

sprawozdanie uwzględniające: 

 pełną nazwę i adres szkoły, 

 ogólną liczbę uczestników, 

 uzyskane wyniki, 

 nazwiska opiekunów uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. 

3. Organizacja eliminacji etapu powiatowego: 

● część pisemna, w której każdy uczestnik rozwiązuje test składający się z 30 pytań opracowanych przez 

organizatorów konkursu. Po sprawdzeniu testów przez jury 3 najlepszych uczestników zostaje 

zakwalifikowanych do części ustnej, 

●  zadania testowe oceniane według zasady 0/1: bezbłędna odpowiedź lub jej brak -  0 pkt, prawidłowa 

odpowiedź - 1 pkt, 

● część pisemna składająca się z 5 losowych pytań, na które uczestnicy odpowiadają publicznie na sali  

przed jury i pozostałymi uczniami, którzy nie zakwalifikowali się do części ustnej, nauczycielami i innymi 

gośćmi eliminacji, 

● zsumowanie wyników z części ustnej każdego finalisty: suma decyduje o miejscu w finale powiatowym 

danej edycji konkursu. W przypadku równej liczby punktów przeprowadza się dogrywkę. 

  



§ 6 

Terminy  

1. Przekazanie przez organizatora Konkursu regulaminu drogą elektroniczną do szkół ponadpodstawowych 

województwa warmińsko-mazurskiego: 7 grudnia 2022 r.  

2. Wybranie spośród nauczycieli geografii  lub fizyki osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie etapu 

szkolnego konkursu. 

3. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie drogą elektroniczną: 20 stycznia 2023 r. 

4. Przekazanie drogą elektroniczną testu do przeprowadzenia eliminacji szkolnych: 6 lutego 2023 r. 

5. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych w macierzystych placówkach: 7 lutego 2023 r.  

6. Przekazanie do 12 lutego wyników eliminacji szkolnych do organizatora Konkursu na adres 

lo3@lo3.olsztyn.eu; w tytule wiadomości należy wpisać Copernicus.  

7. Przeprowadzenie eliminacji powiatowych 20 lutego 2023 r. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3. Godzina przeprowadzenia konkursu zostanie przekazana 

przez organizatora drogą elektroniczną. 

 

Organizatorzy konkursu przypominają, iż każdy uczestnik Powiatowego Konkursu Astronomicznego w dniu 

eliminacji powiatowych przedstawia organizatorom wypełnione OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO 

OPIEKUNA dotyczące ochrony danych osobowych oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.  

Wzór oświadczenia zostanie rozesłany do szkół biorących udział w konkursie. 
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