
Komunikat 
Jury 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy  

o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce 
 
 
 Finał etapu centralnego 20. edycji Konkursu odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r.  
w ZSTiP w Nowym Targu. Zgodnie z przyjętymi wcześniej „założeniami programowo-
organizacyjnymi” część ustana finału będzie miała formę sesji popularnonaukowej  
z udziałem autorów prac konkursowych. 
 Prace konkursowe zostały sprawdzone i ocenione w systemie punktowym (patrz p. 3  
oraz 4 „założeń programowo-organizacyjnych 20. edycji Konkursu”). Ranking prac, 
uwzględniający „współczynnik trudności”, będzie podany do publicznej wiadomości dopiero 
po zakończeniu części ustnej (tj. po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich uczestników finału 
na wylosowane pytania). Do tego momentu wszyscy uczestnicy będą mieli równe szanse  
na „wzbogacenie” punktów uzyskanych za prace pisemne trafnymi odpowiedziami na trzy 
wylosowane pytania sprawdzające wiedzę o Patronie. 
 Ostateczne wyniki finału etapu centralnego Konkursu będą ustalone po dodaniu  
do uzyskanych punktów za odpowiedzi na wylosowane pytania punktów za ocenę pracy 
konkursowej. Jeśli autor wyróżnionej pisemnej pracy konkursowej nie będzie brał udziału  
w prezentacji i finale ustnym Konkursu, jego miejsce w rankingu ustalone zostanie w oparciu 
o punkty uzyskane tylko za ocenę pracy pisemnej. Protokół jury z oceny pisemnych prac 
konkursowych znajduje się w zamkniętej kopercie, która przed rozpoczęciem części ustnej 
zostanie przekazana „na przechowanie” jednemu z uczestników finału. 
 
Szczegóły organizacyjne części ustnej finału konkursu: 
1. Zgodnie z programem podanym w zaproszeniach do udziału w Ogólnopolskim 

Sympozjum Szkół Staszicowskich sesja popularnonaukowa na temat „Miejsce i znaczenie 
gór w życiu i twórczości Stanisława Staszica” będzie miała dwie części: od godz. 1200  
o 1300 oraz od godz. 1400 do ok. 1700. 
W pierwszej części sesji (1200 – 1300) nastąpi prezentacja prac i wysłuchanie odpowiedzi 
na wylosowane pytania następujących uczestników (kolejność alfabetyczna):  
Edyty Kowalczyk, Karoliny Lisowskiej, Konrada Pociechy, Angeliki Potockiej,  
Piotra Sygitowicza, Dawida Urbaniaka i Jana Wróbla. 
W części drugiej sesji (od godz. 1400) swoje prace zaprezentują oraz będą odpowiadać  
na wylosowane pytania następujący uczestnicy (kolejność alfabetyczna):  
Agata Barabasz, Aleksandra Brańska, Paweł Ciepluch, Aleksandra Czaja,  
Natalia Denis, Kinga Gumienniczak, Stanisław Kacwin, Marika Kowalska,  
Klaudia Ligenza, Paulina Murawska, Michał Okła, Izabela Pastor, Ewelina Szarafan 
i Elżbieta Zielińska. 

2. Z uwagi na ograniczony czas przeznaczony na prezentację prac konkursowych  
i odpowiedzi na pytania, jury postanawia zrezygnować z losowania kolejności prezentacji 
prac. Prezentacja odbędzie się w kolejności alfabetycznej (wg nazwisk uczestników –   
jak podano w punkcie 1). Czas na prezentację nie może przekraczać 4 min. 
(jury będzie przerywać prezentację po upływie 4 min.). 

3. W obu częściach sesji po zakończeniu prezentacji prac uczestnicy będą losować: 
 kolejność udzielania odpowiedzi, 
 numer zestawu trzech pytań. 

Treść pytań odczytuje przewodniczący jury. Uczestnicy finału odpowiadają kolejno  
na pytania pierwsze, następnie na pytania drugie i trzecie. 



Czas odpowiedzi na jedno pytanie określa odczytujący pytanie przewodniczący jury.  
Będą oceniane wyłącznie odpowiedzi udzielane samodzielnie (bez podpowiedzi) wg skali 
ocen: odpowiedź pełna – 2 pkt., niepełna – 1 pkt, częściowa – 0,5 pkt., brak odpowiedzi  
lub odpowiedź błędna – 0 pkt. 
Punkty uzyskane za daną odpowiedź podaje przewodniczący jury bezpośrednio  
po zakończeniu odpowiedzi. Punkty będą zapisywane na tablicy (do wiadomości 
publicznej). 

4. Z uwagi na przewidywany udział dużej grupy uczestników finału ustnego oraz inne głosy 
w dyskusji podczas sesji popularnonaukowej w programie spotkania może nastąpić 
zmiana czasu przeznaczonego na ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu  
oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 
„Rezerwowym” czasem na ogłoszenie tych wyników oraz wręczenie nagród  
i wyróżnień jest godz. 1000 w dniu 7 czerwca, przed rozpoczęciem zwiedzania Zespołu 
Szkół Technicznych i Placówek. 
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