Regulamin
VII Powiatowego Konkursu
„Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
wejherowskiego, powiatu miasta Gdynia, Gdańsk, Sopot oraz innych powiatów
województwa pomorskiego.
2. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki
i informatyki w szkołach oraz pomoc w rozwijaniu talentów uczniów najbardziej
uzdolnionych.
3. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, a patronatem
naukowym – Uniwersytet Morski w Gdyni.
4. Zakres wiadomości i umiejętności wymaganych w konkursie określają pracownicy naukowi
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy zainteresowany uczeń.
Organizator nie pokrywa kosztów udziału w konkursie.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) etap I jest organizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. Składa się
z zadań opracowanych przez nauczycieli PZS nr 2 w Wejherowie i zweryfikowanych
przez pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele PZS nr 2 oraz pracownicy
naukowi UM w Gdyni ogłasza listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu
finałowego.
b) etap II odbywa się na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Finaliści rozwiązują
zadania przygotowane przez pracowników naukowych UM w Gdyni.
7. Terminarz konkursu
a) do 24 listopada 2018 r. – zgłoszenie szkół do konkursu. Każda szkoła zgłasza do
konkursu zespół 5-osobowy.
b) 10 grudnia 2018 r. – I etap konkursu w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie
przy ulicy Strzeleckiej 9,
c) 14 stycznia 2019 r. odbędzie się podsumowanie I etapu konkursu w Powiatowym
Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie,
d) 18 marca 2019 r. - etap finałowy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
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Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia na stronie internetowej Wydziału
Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz przesłane drogą elektroniczną do szkół,
których uczniowie uczestniczyli w finale.
Co najmniej sześć osób, które uzyskają najwyższą punktację w konkursie otrzyma tytuł laureata
oraz nagrody rzeczowe, a także prawo do podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni bez postępowania rekrutacyjnego.
Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w
Uniwersytecie Morskim w Gdyni w kwietniu 2019 r.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie

2

