
REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO  

IM. PROF. WALDEMARA ZILLINGERA 
„ZILLINGIERKI FIZYCZNE” 

1. Cel konkursu: 
Ø upamiętnienie wieloletniego dyrektora IV LO w Sosnowcu, wybitnego nauczyciela fizyki prof. Waldemara 

Zillingera; 
Ø zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych fizyką; 
Ø kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz analizy problemów; 
Ø kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce; 
Ø promocja IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w regionie. 
2. Konkurs organizują nauczyciele fizyki z IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica, którzy stanowią 

komisję konkursową. 
3. Konkurs odbędzie się dn. 23.03.2023 r o godzinie 10.00 w IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica 

w Sosnowcu, przy ul. Pl. Zillingera 1.  
4. Konkurs odbędzie się w ramach Staszicowskiego Festiwalu Nauk Przyrodniczych. 
5. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych pasjonujących się fizyką. 
6. Tematyka zadań konkursowych obejmuje treści i doświadczenia realizowane na lekcjach fizyki  

w szkole podstawowej. 
7. Konkurs jest jednoetapowy i składa się z dwóch części: zadań zamkniętych i otwartych: 
• pierwsza część polega na rozwiązaniu testu, test składa się z 12 zamkniętych poleceń, 

do zdobycia jest 12 punktów; 
• druga część polega na rozwiązaniu/opisaniu trzech zadań otwartych (w tym jedno doświadczalne), 

za każde zadanie można zdobyć 10 punktów (uczeń zapisuje rozwiązanie w wyznaczonym miejscu); 
• czas trwania konkursu wynosi 90 minut i jest liczony od godziny 10.00 do 11.30; 
• uczestnicy konkursu zgłaszają o godzinie 9.40; 
• o godzinie 9.50 uczestnicy są wpuszczeni do sali (10 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne). 

 
 
Organizacja konkursu: 

1. Uczniów do konkursu zgłaszają nauczyciele szkoły podstawowej. 
2. Zgłoszenie ucznia odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy koordynatora konkursu 

Zillingierki.staszic@interia.pl formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu w terminie do 17 marca 2023 r. 

3. W związku z obowiązującym rozporządzeniem RODO, prosimy o zapoznanie uczniów biorących udział w 
konkursie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2. Podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna 
prosimy dostarczyć w dniu konkursu organizatorowi. 

4. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie ze sobą legitymacji szkolnej, przyborów do pisania, prostego 
kalkulatora oraz podpisanej przez rodzica zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych – Załącznik 
nr 2.  

 
Zasady przyznawania nagród: 

1. Komisja po sprawdzeniu prac wyłania trzech laureatów konkursu – osoby z największą liczbą punktów. 
2. W przypadku równej liczby punktów, laureatów może być więcej. 
3. Decyzja komisji jest ostateczna. 
4. Komisja ustali wyniki konkursu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty konkursu. Wyniki zostaną 

przesłane do szkół pocztą elektroniczną. 
5. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne w formie kart upominkowych lub nagrody rzeczowe. 
6. Lista zwycięzców zostaje opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu do 7 kwietnia 2023. 



7. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu 
podczas Staszicowskiej Gali Mistrzów – 26. 04. 2023 roku lub gdyby sytuacja epidemiologiczna to uniemożliwiła - 
nagrody zostaną przesłane pocztą na adres szkoły Laureata. 
 
Postanowienia końcowe: 
1. Regulamin zostaje przesłany do szkół wraz z informacją o konkursie. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 


