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VIII Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku  dla klas I-II 

„Mikołaj Kopernik – nauka, praca, osiągnięcia” 

w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

w roku szkolnym 2014/2015 

 
I. Cele konkursu: 

 przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka - człowieka Renesansu oraz polskiego dziedzictwa tej epoki;  

 motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju; 

 doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, wykorzystywanie  wiedzy w roz-

wiązywaniu problemów, analizy myślenia przyczynowo-skutkowego; 

 integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły;  

II. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Przeprowadzony zostanie  

w dwóch etapach: 

Etap I – eliminacje szkolne – test pisemny; termin realizacji  -  10.02.2015r., aula szkolna, godz. 8.00-8.45. 

Klasę reprezentuje zespół pięcioosobowy wybrany przez wychowawcę. Do kolejnego etapu konkursu kwalifikuje się po trzech 

uczniów z największą ilością zdobytych punktów z każdego oddziału. W finale szkolnym zmierzą się 2 drużyny z klas I-II, 

które osiągnęły najlepszy wynik.   

Etap II – turniej finałowy – udział 4 drużyn klasowych (dwie najlepsze drużyny z klas I i II)  składających się z 3 zawodników;  

termin realizacji  -  18.02.2015r., aula szkolna, godz. 12.00;  

III. Zakres tematyczny: 

 znajomość życiorysu, twórczości i dokonań Mikołaja Kopernika; 

 znajomość podstawowych faktów historycznych epoki w której żył Mikołaj Kopernik; 

 znajomość podstawowych pojęć astronomicznych; 

IV. Przykładowe źródła: 

 podręczniki do języka polskiego, historii, fizyki i astronomii, geografii obowiązujące w naszym gimnazjum; 

 strony w Internecie, np.: www.astronomia.pl; www.kopernik.org.pl; wikipedia.pl, Strona internetowa szkoły i zakładka 

Patron; 

 przykładowe pozycje ze szkolnej biblioteki: J. Gadomski „Poczet wielkich astronomów”, A. Zaklikiewicz „Śladami Mi-

kołaja Kopernika – Toruń dawniej i dziś”, S.R. Brzostkiewicz „Mikołaj Kopernik i jego nauka”, J. Skorupski „Prywatne 

życie Mikołaja Kopernika”; czasopisma Świat Wiedzy, Historia sztuki. 

V. Miejsce konkursu: 

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

VI. Osoby realizujące zadanie: Jolanta Jeleniewicz, Karolina Paulina Truchan, Marta Zarzecka, Dorota Miszczak, Agnieszka 

Makarewicz, Piotr Białokozowicz, Wojciech Jegliński, Kamil Szczecina  

 


