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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MIKOŁAJU KOPERNIKU 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§1 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów  szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 organizowany jest na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§2 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023, zwanego dalej 

Konkursem, jest Urząd Miasta Torunia. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

3. Z Organizatorem i Współorganizatorem w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu 

współpracują: 

       1) Wojewoda Kujawsko-Pomorski; 

       2) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;  

       3) Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu; 

       4) Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”; 

       5) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

       6) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu; 

       7) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

4. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: 

       1) Minister Edukacji i Nauki; 

       2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 

5. Patronat medialny objęły: 

       1) Redakcja dwumiesięcznika „Urania. Postępy Astronomii”; 

       2) Telewizja TVP Nauka. 

 

Rozdział 2 

Cele i zakres tematyczny Konkursu 
 

§3 

Celem Konkursu jest: 

1) uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika; 

2) wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika; 

3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, 

ekonomią, a także wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów); 

4) motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji; 
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5) pogłębianie, rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na 

zajęciach szkolnych; 

6) kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z pozaszkolnych źródeł 

informacji oraz samodzielnego przygotowania projektów i wykonywania zadań 

obserwacyjnych; 

7) zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach 

pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac badawczych; 

8) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół. 

 

§4 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie wraz z literaturą zalecaną dla 

uczestników i stanowiącą pomoc dla nauczycieli zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

Rozdział 3 

Zasady ogólne przeprowadzania Konkursu 
 

§5 

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch odrębnych kategoriach: 

1) dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych; 

2) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. 

2. Do Konkursu może przystąpić, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, każdy zainteresowany 

udziałem w Konkursie uczeń szkół,  o których mowa w ust. 1, który zgłosi dyrektorowi 

szkoły macierzystej chęć uczestniczenia w Konkursie. 

3. W konkursie nie biorą udziału uczniowie szkół policealnych i słuchacze szkół dla 

dorosłych. 

4. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

5. Konkurs jest trzystopniowy i obejmuje: 

1) etap I – zwany szkolnym, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest 

przeprowadzany w szkole przez szkolną komisję konkursową; 

2) etap II – zwany wojewódzkim, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest 

przeprowadzany w szkole ucznia pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, 

a oceniany przez Wojewódzką Komisję Konkursową; 

3) etap III – zwany centralnym, przeprowadzany w Toruniu w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz w Centrum 

Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń” przez Centralną Komisję 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku (zwaną dalej Centralną 

Komisją). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie etapu 

centralnego Konkursu w formie stacjonarnej, w miejscach wymienionych w ust. 5 

pkt 3, w szczególności związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi, test etapu 

centralnego zostanie przeprowadzony w szkole pod nadzorem szkolnego zespołu 

nadzorującego, natomiast część ustna zostanie przeprowadzona zdalnie przez 

Centralną Komisję. W tym przypadku na etapie centralnym nie rozwiązuje się zadań 

pod kopułą Planetarium.  

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach: 

1) etap I – szkolny, 14 listopada  2022 r.; 
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2) etap II – wojewódzki od 2 grudnia 2022 r. do 3 marca 2023 r.: 

    a) od 2 grudnia 2022 r. do 25 lutego 2023 r. – zadania obserwacyjne, 

    b) 3 marca 2023 r. – sprawdzian pisemny (test); 

3) etap III – centralny od 31 marca 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.: 

    a) od 31 marca do 18 maja 2023 r. – wykonanie projektu, 

    b) 2 czerwca 2023 r. – finał Konkursu. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, najpóźniej do dnia 20 maja 2023 r., uczestnicy 

etapu centralnego i ich szkoły zostaną powiadomione przez Przewodniczącego 

Centralnej Komisji o przeprowadzeniu tego etapu w szkole uczestnika oraz o formie 

i szczegółowych warunkach przeprowadzenia tego etapu. 

 

§ 6 

1. Konkurs przeprowadza Centralna Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Mikołaju Koperniku. 

2. W skład Centralnej Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora 

i Współorganizatora: 

1) Gminy Miasta Toruń – dwoje przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta 

Miasta Torunia; 

2) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – dwoje  przedstawicieli wskazanych 

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; 

3. W skład Centralnej Komisji wchodzą także przedstawiciele: 

1) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – dwoje przedstawicieli wskazanych 

przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 

2) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział w Toruniu – 

dwoje przedstawicieli wskazanych przez Prezesa PTMA Oddział 

w Toruniu; 

3) Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń” - jeden 

przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Centrum Popularyzacji Kosmosu 

„Planetarium Toruń; 

4) dwumiesięcznika „Urania. Postępy Astronomii” – jeden przedstawiciel 

wskazany przez redaktora naczelnego; 

5) I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – dwoje 

przedstawicieli wskazanych przez dyrektora szkoły;  

6) Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden 

przedstawiciel wskazany przez dyrektora szkoły; 

7) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego 

-– jeden przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Szkoły.  

4. Organizator, w porozumieniu ze Współorganizatorem, wskazuje Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji.  

5. Etap wojewódzki Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa, 

wspólna dla wszystkich województw uczestniczących w Konkursie. W skład 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą wszyscy członkowie Centralnej 

Komisji wyznaczeni zgodnie z ust. 2 i 3. 

6. Siedzibą Centralnej Komisji i Wojewódzkiej Komisji jest I Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń. 

7. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji są jednocześnie 

odpowiednio Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji 

i mogą powołać dodatkowo w skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 5 osób. 
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§ 7 

1. Zadania konkursowe sprawdzianów pisemnych są przygotowywane przez autorów 

i przechowywane z zachowaniem zasad poufności. 

2. Prace uczniów ze wszystkich etapów są przechowywane przez dyrektorów szkół 

i Centralną Komisję do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

§ 8 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa uczniów danej szkoły w Konkursie  jest 

zgłoszenie  udziału szkoły w Konkursie przez dyrektora szkoły. 

2. Zgłoszenie szkoły następuje poprzez wypełnienie do dnia 28 października 2022 r. 

formularza zamieszczonego w zakładce dotyczącej Konkursu na stronie internetowej 

Współorganizatora https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz. 

3. Uczeń może wziąć udział w Konkursie po wypełnieniu oświadczenia i karty 

zgłoszenia ucznia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja i przebieg etapu szkolnego oraz wojewódzkiego  Konkursu  w kategorii 

przeznaczonej dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej 
 

§ 9 

1. Konkurs w kategorii przeznaczonej dla uczniów klas IV–VIII szkół 

podstawowych  na I etapie (szkolnym) przeprowadza szkolna komisja konkursowa, 

powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły, w składzie: 

1)  przewodniczący; 

2)  dwóch członków. 

2. W przypadku liczby uczestników przewyższającej 30 liczba członków komisji 

powinna być odpowiednio zwiększona. 

3. W składzie szkolnej komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem 

uczestnika etapu szkolnego w jego szkole. 

4. Zadania konkursowe etapu szkolnego obejmują sprawdzian pisemny przeprowadzony 

pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej, składający się z 24 zadań zamkniętych 

wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową odpowiedzią – po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź. 

5. Czas pracy uczniów liczony jest od momentu zapoznania się z instrukcją oraz 

zakodowaniu pracy i trwa 60 minut. 

6. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną 

komisję konkursową. 

7. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt. 

8. Sprawdzian pisemny I etapu przeprowadza szkolna komisja konkursowa 

w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 11.00. 

9. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 

drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem przeprowadzenia 

etapu szkolnego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 

pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez 

Współorganizatora osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej 

Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu. 

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz
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10. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu 

przeprowadzenia etapu szkolnego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

11. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 

uczestników Konkursu  należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 

Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 

otwierana w obecności uczestników etapu szkolnego po uprzednim sprawdzeniu 

nienaruszalności koperty. 

12. Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie internetowej Współorganizatora 

w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego o godz. 

14.00.  

 

§ 10 

1. Do etapu wojewódzkiego w kategorii określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 zostaje 

zakwalifikowanych nie więcej niż 3 uczestników z jednej szkoły z najwyższą liczbą 

punktów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na 

sprawdzianie pisemnym. 

2. W przypadku, gdy na podstawie liczby punktów nie można wytypować 3 uczniów 

do etapu wojewódzkiego z powodu jednakowej liczby zdobytych punktów, szkolna 

komisja konkursowa, przy pomocy przygotowanych przez siebie zadań, w wybranej 

przez siebie formie (pisemnej lub ustnej), przeprowadza dodatkowy sprawdzian 

wiedzy. Konieczność przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu wiedzy dotyczy 

sytuacji, gdy co najmniej 2 uczniów  dzieli  trzecie i następne miejsce (miejsca), 

więcej niż 2 uczniów dzieli drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca) oraz gdy 

więcej niż 3 uczniów dzieli pierwsze, drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca). 

3. Dodatkowy sprawdzian przeprowadza się tylko dla uczniów, którzy uzyskali co 

najmniej 50% punktów ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1,  dzielących miejsca 

w jeden ze sposobów określonych w ust. 2 w celu wyłonienia spośród nich 

najlepszego (lub najlepszych). 

4. Sprawdzian dodatkowy powinien odbyć się nie później niż 17 listopada 2022 r. 

5. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu etapu szkolnego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i zachowuje do wglądu.  

6. Dyrektor szkoły wypełnia do dnia 21 listopada 2022 r. na stronie internetowej 

Współorganizatora Konkursu formularz, w którym zamieszcza dane uczniów 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i uzyskane przez nich wyniki. 

7. Dyrektor szkoły wysyła do dnia 21 listopada 2022 r., na adres Centralnej Komisji, 

oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3, uczniów, którzy zostali zakwalifikowani 

do etapu wojewódzkiego.  

8. Centralna Komisja dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego 

i publikuje do 30 listopada 2022 r. na stronach internetowych Organizatora 

i Współorganizatora listę zakwalifikowanych uczniów do etapu wojewódzkiego. 

 

§ 11 

1. Zadania konkursowe II etapu (wojewódzkiego) obejmują: 

1) sprawdzian pisemny, przeprowadzany w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 11.00 

pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, składający się z: 

a) 24 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową 

odpowiedzią – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; 

b) dwóch  pytań otwartych punktowanych w skali od 0 do 4 pkt; 
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2) zadania obserwacyjnego, opublikowanego do 30 listopada 2022 r. na stronie 

internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu 

i wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu od 2 grudnia 

2022 r. do 25 lutego 2023 r. 

2. Uczestnik etapu wojewódzkiego składa dyrektorowi szkoły do 28 lutego 2023 r. 

rozwiązanie zadania obserwacyjnego.  Złożenie rozwiązania zadania obserwacyjnego 

jest warunkiem przystąpienia do sprawdzianu pisemnego etapu wojewódzkiego. 

Zadanie jest oceniane na III etapie Konkursu z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 i 3. 

3. Konkurs na II etapie przeprowadzają, w części sprawdzianu pisemnego, szkolne 

zespoły nadzorujące oraz Wojewódzka Komisja  Konkursowa w pozostałej części. 

4. Szkolny zespół nadzorujący składa się z przewodniczącego i dwóch członków, którzy 

nadzorują pracę uczestników Konkursu. 

5. W skład szkolnego zespołu nadzorującego nie wchodzą nauczyciele historii, geografii, 

fizyki, matematyki.  

6. Szkolny zespół nadzorujący przeprowadza sprawdzian pisemny wojewódzkiego etapu 

Konkursu, odpowiada za kontrolę samodzielności uczestników, a także sporządza 

protokół z przebiegu sprawdzianu etapu wojewódzkiego Konkursu (załącznik nr 4 

niniejszego regulaminu). 

7. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 

drogą elektroniczną najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem przeprowadzenia 

etapu wojewódzkiego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 

pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez 

Współorganizatora osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej 

Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu. 

8. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu 

przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

9. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 

uczestników Konkursu  należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 

Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 

otwierana w obecności uczestników etapu wojewódzkiego, po uprzednim sprawdzeniu 

nienaruszalności koperty. 

10. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się po zapoznaniu się z instrukcją i zakodowaniu. 

Trwa 60 minut. 

11. Po zakończeniu sprawdzianu pisemnego zespół nadzorujący w obecności 

przedstawiciela uczniów skanuje wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi oraz 

protokół przebiegu etapu wojewódzkiego. Zespół nadzorujący nagrywa skany na 

nośniku pamięci, który przechowywany jest w szkole do dnia 30 czerwca 2023 r. 

12. W obecności przedstawiciela uczniów szkolny zespół nadzorujący umieszcza 

w kopercie wypełnione karty odpowiedzi uczniów, rozwiązania zadań 

obserwacyjnych oraz protokół przebiegu etapu wojewódzkiego, odrębnie dla każdej 

kategorii (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe). Zapieczętowaną kopertę 

dyrektor szkoły wysyła do dnia 6 marca 2023 r. na adres Centralnej Komisji, 

z dopiskiem: Konkurs M. Kopernik/nazwa województwa/miejscowość/kategoria 

szkoły. 

13. Zadania II etapu (wojewódzkiego), o których mowa w ust. 1 pkt 1 ocenia 

Wojewódzka Komisja Konkursowa. W przypadkach o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, 

zadania obserwacyjne o których mowa w ust. 1 pkt 2 sprawdza Centralna Komisja.  
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§ 12 

1. Do etapu centralnego w kategorii określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 zostaje 

zakwalifikowanych 3 uczestników etapu wojewódzkiego z każdego województwa 

z największą liczbą punktów zdobytych na sprawdzianie pisemnym etapu 

wojewódzkiego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. W przypadku, gdy na podstawie najwyższej liczby punktów nie można w danym 

województwie wytypować 3 uczniów do etapu centralnego z  powodu jednakowej 

liczby zdobytych punktów, Centralna Komisja kwalifikuje do etapu centralnego tego 

z uczniów dzielących trzecie i następne miejsce (miejsca), który w ocenie Centralnej 

Komisji, na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonał zadanie obserwacyjne, 

lub 2 uczniów dzielących, drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca) którzy, 

na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonali zadanie obserwacyjne lub 3 

uczniów dzielących pierwsze, drugie trzecie i następne miejsce (miejsca) którzy, 

na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonali zadanie obserwacyjne. 

3. W przypadku, gdy z jednego lub większej liczby województw do etapu 

wojewódzkiego nie przystąpi żaden uczeń lub przystąpi tylko jeden uczeń lub tylko 2 

uczniów, Centralna Komisja Konkursowa kwalifikuje do finału uczniów z pozostałych 

województw z najlepszymi wynikami tak, aby łączna liczba uczniów 

zakwalifikowanych do etapu centralnego wyniosła 48 uczniów. W przypadku gdy na 

podstawie najwyższej liczby uzyskanych na etapie wojewódzkim punktów nie można 

wytypować uczniów do etapu centralnego z pozostałych województw, ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 

4. Centralna Komisja dokonuje kwalifikacji do etapu centralnego i powiadamia szkoły 

wszystkich zakwalifikowanych do etapu centralnego uczniów, a także ogłasza listę 

uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego  na stronach internetowych Urzędu 

Miasta Torunia i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 31 marca 2023 r.  

 

 

Rozdział 5 

Organizacja i przebieg etapu szkolnego oraz  wojewódzkiego  Konkursu  w kategorii 

przeznaczonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych 
 

§ 13 

1. Konkurs w kategorii przeznaczonej dla uczniów szkół ponadpodstawowych na I etapie 

(szkolnym) przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora 

szkoły spośród nauczycieli szkoły, w składzie: 

1)  przewodniczący; 

2)  dwóch członków. 

2. W przypadku liczby uczestników przewyższającej 30, liczba członków komisji 

powinna być odpowiednio zwiększona. 

3. W składzie szkolnej komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem 

uczestnika etapu szkolnego w jego szkole. 

4. Zadania konkursowe etapu szkolnego obejmują sprawdzian pisemny przeprowadzony 

pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej, składający się z 24 zadań zamkniętych 

wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową odpowiedzią – po 1 pkt za każdą 

prawidłową odpowiedź. 
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5. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się po zapoznaniu się z instrukcją oraz 

zakodowaniu pracy i trwa 60 minut. 

6. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną 

komisję konkursową. 

7. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt. 

8. Sprawdzian pisemny I etapu przeprowadza szkolna komisja konkursowa 

w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 11.00. 

9. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 

drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem przeprowadzenia 

etapu szkolnego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 

pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez 

Współorganizatora osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej 

Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu. 

10. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu 

przeprowadzenia etapu szkolnego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

11. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 

uczestników Konkursu  należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 

Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 

otwierana w obecności uczestników etapu szkolnego, po uprzednim sprawdzeniu 

nienaruszalności koperty. 

12. Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie internetowej Współorganizatora 

w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu przeprowadzenia etapu szkolnego o godz. 

14.00.  

 

§ 14 

1. Do etapu wojewódzkiego w kategorii określonej w § 5 ust. 1 pkt 2 zostaje 

zakwalifikowanych nie więcej niż 3 uczestników z jednej szkoły z najwyższą liczbą 

punktów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na 

sprawdzianie pisemnym. 

2. W przypadku, gdy na podstawie liczby punktów nie można wytypować 3 uczniów 

do etapu wojewódzkiego z  powodu jednakowej liczby zdobytych punktów szkolna 

komisja konkursowa, przy pomocy przygotowanych przez siebie zadań, w wybranej 

przez siebie formie (pisemnej lub ustnej), przeprowadza dodatkowy sprawdzian 

wiedzy. Konieczność przeprowadzenia dodatkowego sprawdzianu wiedzy dotyczy 

sytuacji, gdy co najmniej 2 uczniów  dzieli  trzecie i następne miejsce (miejsca), 

więcej niż 2 uczniów dzieli drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca) oraz gdy 

więcej niż 3 uczniów dzieli pierwsze, drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca). 

3. Dodatkowy sprawdzian przeprowadza się tylko dla uczniów, którzy uzyskali co 

najmniej 50% punktów ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1,  dzielących miejsca 

w jeden ze sposobów  określonych w ust. 2 zdanie drugie, w celu wyłonienia spośród 

nich najlepszego (lub najlepszych). 

4. Sprawdzian dodatkowy powinien odbyć się nie później niż 17 listopada 2022 r. 

5. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu etapu szkolnego wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i zachowuje do wglądu.  

6. Dyrektor szkoły wypełnia do dnia 21 listopada 2022 r. na stronie internetowej 

Współorganizatora Konkursu formularz, w którym zamieszcza dane uczniów 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i uzyskane przez nich wyniki. 

7. Dyrektor szkoły przesyła do dnia 21 listopada 2022 r. na adres Centralnej Komisji 

oświadczenia, o których mowa w §8 ust. 3, uczniów, którzy zostali zakwalifikowani 
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do etapu wojewódzkiego, z dopiskiem: Konkurs M. Kopernika/województwo/ 

miejscowość/kategoria szkoły. 

8. Centralna Komisja dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego 

i publikuje do 30 listopada 2022 r. na stronach internetowych Organizatora 

i Współorganizatora listę zakwalifikowanych uczniów do etapu wojewódzkiego.  

 

§ 15  

1. Zadania konkursowe II etapu (wojewódzkiego) obejmują: 

1) sprawdzian pisemny, przeprowadzany w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 

11.00 pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, składający się z: 

a) 24 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną 

prawidłową odpowiedzią – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; 

b) dwóch  pytań otwartych punktowanych w skali od 0 do 4 pkt; 

2) zadania obserwacyjnego, opublikowanego do 30 listopada 2022 r. 

na stronie internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu 

i wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu od 2 grudnia 2022 

r. do 25 lutego 2023 r. 

2. Uczestnik etapu wojewódzkiego składa dyrektorowi szkoły do 28 lutego 2023 r. 

rozwiązanie zadania obserwacyjnego.  Złożenie rozwiązania zadania obserwacyjnego 

jest warunkiem przystąpienia do sprawdzianu pisemnego etapu wojewódzkiego. 

Zadanie jest oceniane na III etapie Konkursu z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i 3. 

3. Konkurs na etapie wojewódzkim przeprowadzają, w części sprawdzianu  pisemnego, 

szkolne zespoły nadzorujące oraz Wojewódzka Komisja  Konkursowa w pozostałej 

części. 

4. Szkolny zespół nadzorujący składa się z przewodniczącego i dwóch członków, którzy 

nadzorują pracę uczestników konkursu. 

5. W skład szkolnego zespołu nadzorującego nie wchodzą nauczyciele historii, geografii, 

fizyki, matematyki, podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych.  

6. Szkolny zespół nadzorujący przeprowadza sprawdzian pisemny wojewódzkiego etapu 

Konkursu, odpowiada za kontrolę samodzielności uczestników a także sporządza 

protokół z przebiegu sprawdzianu etapu wojewódzkiego Konkursu (załącznik nr 4 

niniejszego regulaminu). 

7. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 

drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem przeprowadzenia 

etapu szkolnego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 

pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez 

współorganizatora osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej 

Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu.  

8. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu 

przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

9. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 

uczestników Konkursu  należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 

Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 

otwierana w obecności uczestników etapu wojewódzkiego, po uprzednim sprawdzeniu 

nienaruszalności koperty. 

10. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się po zapoznaniu się z instrukcją i zakodowaniu. 

Trwa 60 minut. 

11. Po zakończeniu sprawdzianu pisemnego zespół nadzorujący w obecności 

przedstawiciela uczniów skanuje wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi oraz  
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protokół przebiegu etapu wojewódzkiego. Zespół nadzorujący nagrywa skany na 

nośniku pamięci, który przechowywany jest w szkole do dnia 30 czerwca 2023 r. 

12. W obecności przedstawiciela uczniów szkolny zespół nadzorujący umieszcza 

w kopercie wypełnione karty odpowiedzi uczniów, rozwiązania zadań 

obserwacyjnych oraz protokół przebiegu etapu wojewódzkiego, odrębnie dla każdej 

kategorii (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe). Zapieczętowaną kopertę 

dyrektor szkoły przesyła do dnia 6 marca 2023 r. na adres Centralnej Komisji, 

z dopiskiem: Konkurs M. Kopernika/nazwa województwa/miejscowość/kategoria 

szkoły. 

13. Zadania II etapu (wojewódzkiego), o których mowa w ust. 1 pkt 1 ocenia 

Wojewódzka Komisja Konkursowa. W przypadkach o których mowa w § 16 ust. 2 i 3, 

zadania obserwacyjne o których mowa w ust. 1 pkt 2 sprawdza Centralna Komisja.  

 

§ 16 

1. Do etapu centralnego w kategorii określonej w § 5 ust. 1 pkt 2 zostaje 

zakwalifikowanych 3 uczestników etapu wojewódzkiego z każdego województwa 

z największą liczbą punktów, zdobytych na sprawdzianie pisemnym etapu 

wojewódzkiego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3  

2. W przypadku, gdy na podstawie najwyższej liczby punktów nie można w danym 

województwie wytypować 3 uczniów do etapu centralnego z  powodu jednakowej 

liczby zdobytych punktów, Centralna Komisja kwalifikuje do etapu centralnego tego 

z uczniów dzielących trzecie i następne miejsce (miejsca), który w ocenie Centralnej 

Komisji, na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonał zadanie obserwacyjne, 

lub 2 uczniów dzielących, drugie, trzecie i następne miejsce (miejsca) którzy, 

na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonali zadanie obserwacyjne albo 3 

uczniów dzielących pierwsze, drugie trzecie i następne miejsce (miejsca) którzy, 

na podstawie ustalonych kryteriów, najlepiej wykonali zadanie obserwacyjne. 

3. W przypadku, gdy z jednego lub większej liczby województw do etapu 

wojewódzkiego nie przystąpi żaden uczeń lub przystąpi tylko jeden uczeń lub tylko 2 

uczniów, Centralna Komisja Konkursowa kwalifikuje do finału uczniów z pozostałych 

województw z najlepszymi wynikami tak, aby łączna liczba uczniów 

zakwalifikowanych do etapu centralnego wyniosła 48 uczniów. W przypadku gdy na 

podstawie najwyższej liczby uzyskanych na etapie wojewódzkim punktów nie można 

wytypować uczniów do etapu centralnego z pozostałych województw, ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 

4. Centralna Komisja dokonuje kwalifikacji do etapu centralnego i powiadamia szkoły 

wszystkich uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego, a także ogłasza listę 

uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego  na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Torunia i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 31 marca 2023 r.  

 

§ 17 

1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych zakwalifikowani do etapu centralnego 

przygotowują indywidualnie projekt edukacyjny zatytułowany „Nauki Mikołaja 

Kopernika w XXI w. - jak je propagować?”. 

2. Projekt „Nauki Mikołaja Kopernika w XXI w. - jak je propagować?” może być 

przygotowany w dowolnej formie. Projekt należy zapisać w formacie PDF (maks. 12 

stron), z zapewnieniem nienaruszalności praw autorskich osób trzecich, 

z uwzględnieniem następujących elementów: tytuł projektu, dane o autorze, cele, 

sposób realizacji, opis projektu i przewidywane efekty oraz bibliografia. 
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3.  Centralna Komisja dokonuje oceny projektów według następujących kryteriów:  

1) poprawność merytoryczna, 

2) estetyka i czytelność prezentacji, 

3) oryginalność i pomysłowość projektu i metod jego realizacji, 

4) użyteczność i walory dydaktyczne, w tym efekty uzyskane w realizacji ukończo-

nego projektu lub przewidywane po realizacji projektu i analiza kosztów projektu. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich Centralna Komisja nie 

przyznaje punktów za projekt.  

5. Prezentację przesyła szkoła uczestnika etapu centralnego do 19 maja 2023 r. w wersji 

elektronicznej na adres konkurs.kopernik.torun@gmail.com, podając w tytule: imię 

i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i województwa. 

 

 

Rozdział 6 

Organizacja i przebieg etapu centralnego Konkursu w kategorii przeznaczonej  

dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej 
 

§ 18 

1. Uczestnicy etapu centralnego z poszczególnych województw przebywają w Toruniu 

pod opieką  pracownika kuratorium oświaty z danego województwa w dniach od 1 do 

3 czerwca 2023 r. Organizator Konkursu zapewnia nocleg i wyżywienie uczestnikom 

Konkursu oraz ich opiekunom.  

2. Uczestnicy zobowiązani są okazać aktualną legitymację szkolną.  

 

§ 19 

1. Uroczyste rozpoczęcie etapu centralnego odbędzie się w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/12, w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 9.00.  

2. Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o godzinie 10.00, natomiast 

rozwiązywanie zadań pod kopułą odbędzie się w Centrum Popularyzacji Kosmosu 

„Planetarium Toruń”, ul. Franciszkańska 15. 

3. Zadania konkursowe III etapu (centralnego) w kategorii dla klas IV-VIII szkół 

podstawowych obejmują: 

1) sprawdzian pisemny, w skład którego wchodzą: 

a) test zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową 

odpowiedzią (20 pytań) – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź, 

b) dwa zadania otwarte punktowane w skali od 0 do 4; 

2) zadania pod kopułą Planetarium (rozpoznawanie gwiazd, planet 

i gwiazdozbiorów wyświetlanych na niebie Planetarium oraz rozpoznawanie 

obiektów astronomicznych prezentowanych na fotografiach) – łącznie do zdobycia 

od 0 do 6 punktów;  

3) zadanie obserwacyjne wykonane na etapie wojewódzkim, oceniane na etapie 

centralnym,  punktowane w skali od 0 do 6 punktów. 

4. Prace pisemne uczniów na etapie centralnym obejmujące zadania wymienione  w ust. 

3 pkt 1 są kodowane. 

5. Pięcioro uczniów z najwyższym wynikiem uzyskanym za zadania, o których mowa 

w ust. 3 przechodzi do finału ustnego etapu centralnego i odpowiada na pytania 

punktowane w skali od 0 do 3 punktów. 

mailto:konkurs.kopernik.torun@gmail.com
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6. Uczniowie odpowiadają w finale na wylosowane przez siebie dwa pytania, oceniane 

przez członków Centralnej Komisji. 

7. Zadania konkursowe III etapu ocenia Centralna Komisja.  

8. Finał ustny etapu centralnego zostanie przeprowadzony w Auli I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

9. O kolejności miejsc laureatów Konkursu decyduje suma punktów uzyskanych przez 

nich za zadania, o których mowa w ust. 3 i 5. 

 

 

Rozdział 7 

Organizacja i przebieg etapu centralnego  Konkursu  w kategorii przeznaczonej dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych 

 

§ 20 

1. Uczestnicy etapu centralnego z poszczególnych województw przebywają w Toruniu 

pod opieką pracownika kuratorium oświaty danego województwa w dniach od 1 do 3 

czerwca 2023 r. Organizator Konkursu zapewnia nocleg i wyżywienie uczestnikom 

Konkursu oraz ich opiekunom.  

2. Uczestnicy zobowiązani są okazać aktualną legitymację szkolną.  

 

§ 21 

1. Uroczyste rozpoczęcie etapu centralnego odbędzie się w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/12, w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 9.00.  

2. Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o godzinie 10.00, natomiast 

rozwiązywanie zadań pod kopułą odbędzie się w  Centrum Popularyzacji Kosmosu 

„Planetarium Toruń”, ul. Franciszkańska 15. 

3. Zadania konkursowe, III etapu  (etapu  centralnego) w kategorii przeznaczonej dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, dla wszystkich 

uczestników tego etapu obejmują: 

1) sprawdzian pisemny, w skład którego wchodzą: 

a) test zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną 

prawidłową odpowiedzią (20 pytań) – po 1 pkt za każdą prawidłową 

odpowiedź, 

b) dwa zadania otwarte punktowane w skali od 0 do 4; 

2) zadania pod kopułą Planetarium (rozpoznawanie gwiazd, planet 

i gwiazdozbiorów wyświetlanych na niebie Planetarium oraz rozpoznawanie 

obiektów astronomicznych prezentowanych na fotografiach) – łącznie do 

zdobycia od 0 do 6 punktów;  

3) zadanie obserwacyjne wykonane na etapie wojewódzkim, oceniane na etapie 

centralnym,  punktowane w skali od 0 do  6 punktów; 

4) projekt edukacyjny zatytułowany „Nauki Mikołaja Kopernika w XXI w. – 

jak je propagować?”, którego prezentacja w formie elektronicznej oceniana jest 

w skali od 0 do 8 punktów.  

4. Prace pisemne uczniów na etapie centralnym obejmujące zadania wymienione  w ust. 

3 pkt 1 są kodowane. 
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5. Pięciu  uczniów z najwyższym wynikiem uzyskanym za zadania, o których mowa w 

ust. 3, przechodzi do finału ustnego etapu centralnego, w którym w czasie 

nieprzekraczającym 10 minut prezentują opracowane przez siebie projekty edukacyjne 

i odpowiadają na pytania dotyczące prezentacji, zadane i oceniane przez członków  

Centralnej Komisji. Uczeń może otrzymać za tę część III etapu od 0 do 7 punktów. 

6. Zadania konkursowe III etapu ocenia Centralna Komisja.  

7. Finał ustny etapu centralnego zostanie przeprowadzony w Auli I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

8. Centralna Komisja dokonuje oceny ustnej projektów według następujących kryteriów:  

1) poprawność merytoryczna wypowiedzi, 

2) uporządkowany i logiczny układ wystąpienia, 

3) trafność i precyzja wyjaśnień udzielanych podczas dyskusji z członkami komisji, 

4) poprawność językowa i komunikatywność. 

9. O kolejności miejsc laureatów Konkursu decyduje suma punktów uzyskanych przez 

nich za zadania, o których mowa w ust. 3 i 5. 

 

 

Rozdział 8 

Laureaci i finaliści 

 

§ 22 

1. Tytuł laureata Konkursu, uzyskuje uczestnik etapu centralnego, który zakwalifikował 

się do finału ustnego Konkursu. 

2. Tytuł finalisty Konkursu uzyskuje uczeń, który wziął udział w etapie centralnym 

Konkursu i otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia w III etapie 

Konkursu. 

3. Centralna Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

 

 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 
 

§ 23 

Nie przewiduje się składania odwołań od decyzji komisji konkursowej na etapie 

wojewódzkim i centralnym. 

 

§ 24 

Decyzje Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 

są ostateczne. 

 

§ 25 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący 

właściwej komisji konkursowej. 
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Załącznik nr 1 
 do Regulaminu  

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

wraz z wykazem źródeł obowiązujących uczestników i stanowiącą pomoc 

dla nauczyciela 
 

 

 

 

Załącznik nr 2 
 do Regulaminu 

Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia do ogólnopolskiego konkursu 

wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
 

Załącznik nr 3 
 do Regulaminu 

 

Wzór protokołu szkolnej komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Mikołaju Koperniku dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu 

Wzór protokołu szkolnego zespołu nadzorującego z przebiegu etapu 

wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 

2022/2023 

 


