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Szczecińskie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych 
 

Informacje dotyczące poszczególnych konkursów 2019/2020 

 

XIX Szczeciński Konkurs Matematyczny 

 

Etap miejski – test wielokrotnego wyboru  (20 zadań ) typu prawda-fałsz, do rozwiązania którego niezbędna  jest podstawowa znajomość 

elementów logiki (prawdziwość: alternatywy, koniunkcji, implikacji, równoważności zdań).  

Finał – zadania otwarte 

 

Konkurs obejmuje zagadnienia : 

- działania w zbiorze liczb rzeczywistych,  

- wartość bezwzględna z liczby rzeczywistej i jej własności , proste równania i nierówności  z wartością bezwzględną, 

-  przekształcanie wyrażeń algebraicznych, w tym z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia na kwadraty i sześciany,  

- pojęcie funkcji i jej własności, wykresy funkcji, 

- funkcja liniowa i jej własności,  

- równania i nierówności z jedna i dwiema niewiadomymi oraz interpretacja geometryczna  w układzie współrzędnych 

- układy równań liniowych z dwiema  i większą liczbą niewiadomych,  

- układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi, 

 - własności trójkątów i czworokątów (również wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu), wielokąty foremne i ich własności,  

- wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie i w przestrzeni,  

- wzajemne położenie prostych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie,  

- wzajemne położenie okręgów, 

-  wzajemne położenie prostych i okręgów na płaszczyźnie, 

-  pola powierzchni  i obwody figur płaskich,  

- obliczanie odwodów i pół powierzchni figur na płaszczyźnie z układem współrzędnych, 

- pola powierzchni i objętości graniastosłupów, ostrosłupów, walców, stożków i kul,  

- proste przypadki przekrojów brył płaszczyznami,  

- przekształcenia geometryczne ze szczególnym uwzględnieniem: translacji, symetrii środkowej, symetrii osiowej i jednokładności również w 

układzie współrzędnych ,  

- przystawanie i podobieństwo figur, stosunek obwodów, pól i objętości figur podobnych,  

- różne rodzaje kątów,  

- funkcje trygonometryczne kątów ostrych  w trójkącie prostokątnym i ich zastosowanie, związki między funkcjami trygonometrycznymi tego 

samego kąta, przekształcanie wyrażeń trygonometrycznych 

- twierdzenie Talesa  i odwrotne,  

- elementy rachunku prawdopodobieństwa – zliczanie liczby zdarzeń elementarnych również z zastosowaniem silni, obliczanie 

prawdopodobieństw zdarzeń i zdarzeń przeciwnych,  

- dowodzenie prostych twierdzeń dotyczących wyżej wymienionych zagadnień, 

- wszystkie pozostałe zagadnienia wyżej niewymienione, a zawarte w podstawie programowej z matematyki do szkoły podstawowej. 

 

 

XIX Szczeciński Konkurs Młodego Poligloty 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych znających w stopniu minimum dobrym dwa języki: angielski i niemiecki. 
Etap miejski (forma pisemna) - sprawdzana jest umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz znajomość ważniejszych struktur leksykalno-

gramatycznych w języku angielskim i niemieckim. 

Finał (forma ustna). W tej części Konkursu członkowie komisji rozmawiają z finalistami na temat wylosowanego przez nich zestawu. Zestaw 

zawiera ilustracje i/lub krótki tekst, które uczeń opisuje i/lub interpretuje w rozmowie z komisją.  

Każdy uczeń przystępuje do dwóch egzaminów ustnych: w języku angielskim i niemieckim. Przykładowe zagadnienia do dyskusji w tej części 

Konkursu: zainteresowania, hobby, czas wolny, rodzina, zakupy, szkoła, sport, technika itp.  

 
 

XIII Szczeciński Konkurs Historyczny 

 

Etap miejski – test wyboru oraz analiza tekstu źródłowego – materiał obejmujący historię od starożytności do końca XX wieku.  

Finał – zadania otwarte i zamknięte, w tym analiza tekstów źródłowych. 

Konkurs obejmuje historię państw, ich organizacji, struktur władzy, systemów politycznych, struktur i organizacji społeczeństw, życia 

gospodarczego, wydarzeń politycznych i militarnych oraz konfliktów i kryzysów społecznych, gospodarczych, religijnych    i ideologicznych, 

działalność najważniejszych postaci, dynastii, grup społecznych, życia religijnego, osiągnięć cywilizacyjnych, osiągnięć kultury i sztuki. 

 

 

XVII Szczeciński Konkurs Biologiczny 

Temat: „Człowiek i jego środowisko życia”. 

Etap miejski - test wyboru zadania oraz zadania na dobieranie, porządkowanie i typu prawda- fałsz. Część zadań będzie sprawdzała 

umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wnioskowania. 

Na konkursie obowiązuje wiedza z zakresu cytologii, anatomii i fizjologii człowieka, wybranych zagadnień z ekologii z ochroną środowiska i 

genetyki zawarte w:   

 podstawie programowej nauczania biologii w klasach VII i VIII szkoły podstawowej (wymagania ogólne oraz wymagania 

szczegółowe zawarte w punktach: I. 1-5; I. 8-9; III; IV; V: VII.1; VII.7; VIII.2) 

oraz: 

 szczegółowa metodyka prowadzenia doświadczeń biologicznych. 

 choroby cywilizacyjne i społeczne (otyłość, cukrzyca, depresja, nowotwory, alergie, choroby układu krążenia, AIDS); używki i 

narkotyki; 

 poszerzona znajomość mechanizmu działania układu odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia szczepionek; 

 umiejętność rozwiązywania zadań dwugenowych;  
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 choroby genetyczne człowieka:  trisomia chromosomu 21, chromosom „Filadelfia”, zespół Turnera , zespół Klinefeltera,  anemia 

sierpowata, fenyloketonuria,  mukowiscydoza,  daltonizm,  dystrofia mięśniowa, hemofilia 

 poszerzona znajomość budowy i procesów metabolicznych w komórce zwierzęcej i roślinnej. 

Finał: część pisemna w formie zadań otwartych, zadania na porządkowanie i typu prawda fałsz oraz zadań praktycznych i problemowych. 

W finale obowiązuje zakres wiadomości i umiejętności z zakresu miejskiego oraz: 

 znajomość dróg zarażenia i istoty choroby wywołanej przez: włośnia krętego, glistę ludzką, tasiemca bąblowca, owsika, bakterie: 

tężca, salmonelli, boreliozy, gruźlicy, rzeżączki; wirusy: grypy, odry, ospy, wścieklizny; świnki i polio; 

 pogłębiona znajomość funkcjonowania układu hormonalnego oraz znajomość zasad racjonalnego odżywiania się oraz zalet i wad diety 

wegeteriańskiej, wegańskiej, diet eliminacyjnych oraz diet odchudzających; 

 opisywania odmian ludzkich jako wyrazu przystosowań do środowiska; 

 umiejętność odróżniania zwierząt i roślin hodowlanych oraz towarzyszących człowiekowi; 

 wyjaśniania przyczyn i możliwych skutków: zanieczyszczenia powietrza (pyły, tlenki azotu i siarki); obecności metali ciężkich w 

wodzie; efektu cieplarnianego; dziury ozonowej. 

 

Przykładowa literatura: 

Solomon i in.: Biologia. wyd. Multico; 

Praca zbiorowa: Biologia.  Jedność i różnorodność. wyd. PWN; 

Campbell  N.  Reece J.: Biologia  Wydanie dowolne. 

Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. Wydanie dowolne.  

 Biologia. Vademecum. Matura. Operon. Wydanie dowolne. 

Wielka Encyklopedia Medyczna –  praca zbiorowa; 

Mała Encyklopedia Medyczna –  praca zbiorowa. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_genetyczne_cz%C5%82owieka#Trisomia_chromosomu_21
https://www.google.pl/search?q=jane+reece&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCnPMqs0V-IEsc0MzIpNtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAHiH6q03AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2u-ukyaLeAhWnh6YKHfSHCBoQmxMoAjAWegQIBRAg
https://www.medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/4665/tytul/fizjologia-czlowieka-w-zarysie-traczyk-wydawnictwo-lekarskie-pzwl

