
1. Konkurs Języka Polskiego – I. Bednarska kl. 8c

2. Konkursu Historycznego – M. Duer 7a i Sz. Kowalczuk 7d

3. Konkursu Chemicznego – M. Ostojska 7b

4. Konkursu Biologicznego – M.Ostojska 7b i I. Bednarska 8c

5. Konkursu Języka Angielskiego – N. Magala 8a

6. Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie – J. Bernacka 7b

Eliminacje Konkursów wojewódzkich odbędą się zgodnie z harmonogramem i
terminarzem opublikowanym na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

1. Konkurs Języka Polskiego – 1.02.2021r o godz. 15:00 w I LO im. Dubois 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie

2. Konkursu Historycznego – 3.02.2021r o godz. 15:00 w II LO im 
Broniewskiego ul. Chełmońskiego 7 w Koszalinie

3. Konkursu Chemicznego – 5.02.2021r o godz. 15:00 I LO ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie

4. Konkursu Biologicznego – 9.02.2021r o godz. 15:00 I LO ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie

5. Konkursu Języka Angielskiego – 10.02.2021r o godz. 15:00 w V LO ul. 
Jedności 9 w Koszalinie

6. Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie – 12.02.2021r o godz. 15:00 w V LO 
ul. Jedności 9 w Koszalinie

Informacje dla uczestników eliminacji wojewódzkich:

1. Uczniowie przystępujący do konkursu na etapie wojewódzkim zobowiązani
są stawić się na 20 minut razem ze swoim opiekunem przed 
rozpoczęciem danego konkursu oraz okazać legitymację szkolną.

2. Nauczyciel lub inny opiekun ucznia z ramienia szkoły zobowiązany będzie 
podać i zapisać, do rejestru wejść, swoje imię i nazwisko oraz telefon 
kontaktowy. Nauczyciel przebywa we wskazanym miejscu w placówce 
podczas trwania eliminacji.

3. Po wejściu do szkoły uczniowie i opiekunowie zobowiązani mogą być do 
zmierzenia temperatury i dezynfekcji rąk ( przy temperaturze wyższej niż 37,5
stopnia C uczestnicy mogą być niewpuszczeni do szkoły, ponieważ na 
terenie szkół mogą przebywać osoby zdrowe).



4. Na etapie wojewódzkim uczniowie wpisują rozwiązania zadań zamkniętych
na specjalnych „kartach odpowiedzi do zadań zamkniętych”, używając 
długopisu z czarnym tuszem. Zadania otwarte rozwiązują na specjalnych 
„kartach odpowiedzi do zadań otwartych”. Zapisy w brudnopisie arkusza 
testowego lub brudnopisie karty odpowiedzi nie będą brane pod uwagę ani 
oceniane.

5. Uczestnik, po otrzymaniu testu konkursowego, ma obowiązek:

a) Sprawdzić, czy test konkursowy oraz karta/karty odpowiedzi są kompletne,
tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki 
natychmiast zgłasza przewodniczącemu komisji konkursowej danego 
konkursu, po czym otrzymuje kompletny egzemplarz, co potwierdza 
czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu,

b) Zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu 
konkursowego; w razie wątpliwości może prosić o jej wyjaśnienie członków 
komisji konkursowej danego konkursu;

c) Zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem 
przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu

6. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne 
odwołanie tylko od wyników wstępnych w terminie 3 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Więcej informacji o eliminacjach konkursów przedmiotowych można znaleźć 
pod linkiem:

Konkursy przedmiotowe – Kuratorium Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/

