
 

 

REGULAMIN  

Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego „UNIfikacja Fizyki” – V edycja  

Rok szkolny 2022/2023 
 

1. Organizatorzy konkursu  

Konkurs ,,UNIfikacja Fizyki” organizowany jest przez  III Liceum Ogólnokształcące im. Unii 

Lubelskiej w Lublinie. 

2. Patronat honorowy 

Podjęte starania o patronat honorowy Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Podjęte starania o patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

Podjęte starania o patronat honorowy Polskiego Towarzystwa Fizycznego – oddział w Lublinie. 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

województwa lubelskiego. 

4. Cele konkursu 

Celem Konkursu jest popularyzowanie fizyki i astronomii wśród młodzieży szkół 

podstawowych; rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań uczniów fizyką; motywowanie do 

nauki oraz stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także  

wykrywanie uzdolnionych uczniów. 

5. Zakres materiału: 

Konkurs ,,UNIfikacja Fizyki” odbędzie się w trzech etapach. 

Zakres materiału obowiązujący w Konkursie obejmuje: 

etap I – właściwości i budowa materii, kinematyka, dynamika, aerostatyka i hydrostatyka, praca, 

moc i energia mechaniczna, termodynamika; 

etap II –  zakres tematyczny etapu I oraz elektrostatyka i prąd stały, elektromagnetyzm; 

etap III – zakres tematyczny etapu I i II oraz drgania i fale, astronomia (wiedza ogólna na temat 

Układu Słonecznego). 

6. Komisja oceniająca w III etapie konkursu  

Komisję oceniającą w III etapie stanowią nauczyciele fizyki – opiekunowie uczestników 

konkursu.  

7. Zasady udziału w konkursie 

a) Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie dokonuje szkolny koordynator konkursu za pomocą 

formularza  www.fizyka.3lo.lublin.pl/bookmarks/formularz.php do dnia 8 lutego 2023 r., 

zgłaszając maksymalnie 5 uczniów z danej szkoły.  

b) Udział ucznia w konkursie możliwy jest wyłącznie w oparciu o zgodę jego rodziców/ 

opiekunów prawnych na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby 

związane z przeprowadzeniem konkursu (załączniki do Regulaminu). Szkolny organizator 

http://www.fizyka.3lo.lublin.pl/bookmarks/formularz.php


konkursu odpowiada za zebranie podpisanych zgód, ich zweryfikowanie oraz przesłanie ich 

skanów organizatorom do dnia 8 lutego 2023 roku na adres unifikacja.fizyki@gmail.com. 

c) Uczniowie, uczestnicy III etapu, w dniu konkursu dostarczają oryginały zgód do szkoły 

organizatora (III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, pl. Wolności 4, 20-005 Lublin). Powyższe 

zgody zostają w dokumentacji organizatora. Nieprzesłanie zgody dyskwalifikuje zgłoszonego 

ucznia. 

d) Szkoła zgłaszająca uczestników konkursu jest zobowiązana do zapewnienia im 

właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych w czasie trwania I i II etapów 

Konkursu ,,UNIfikacja Fizyki”. 

8.  Przebieg konkursu  

Konkurs składa się z 3 etapów.  

a)  Pierwszy etap konkursu –  test na platformie internetowej  – zostanie przeprowadzony 

15 lutego 2023 roku w godzinach 9.00-10.00 w zgłoszonych szkołach. Na e-maile podane 

przez koordynatora zostanie przesłany  link do platformy internetowej, instrukcja oraz kody 

dostępu. Szkolny koordynator konkursu nadzoruje samodzielną pracę uczniów w czasie 

rozwiązywania testu w pracowni komputerowej zgłoszonej szkoły z zachowaniem zasad 

sanitarno-epidemiologicznych.  

b) Do etapu drugiego zakwalifikuje się co do zasady 60 osób, które uzyskają najlepszy wynik 

na teście internetowym. O zakwalifikowaniu ucznia do kolejnego etapu zostanie 

powiadomiony on oraz nauczyciel – szkolny koordynator konkursu. 

c) Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony  8 marca 2023 roku w godzinach 9.00-

10.00 w szkołach, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu. Etap ten, podobnie jak 

pierwszy, odbędzie się na platformie internetowej w formie testu i zadań otwartych.  

d) Instrukcja przeprowadzenia tego etapu zostanie przesłana na e-mail podany przez 

koordynatora. Szkolny koordynator konkursu nadzoruje samodzielną pracę uczniów w czasie 

rozwiązywania testu w pracowni komputerowej zgłoszonej szkoły z zachowaniem zasad 

sanitarno-epidemiologicznych.  

e) Do etapu trzeciego zakwalifikuje się nie więcej niż 30 uczniów, którzy uzyskają najlepszy 

wynik w etapie drugim. O zakwalifikowaniu ucznia do kolejnego etapu zostanie powiadomiony 

on oraz nauczyciel – szkolny koordynator konkursu. 

f) Etap trzeci konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w III LO im. 

Unii Lubelskiej w Lublinie, pl. Wolności 4, 20-005 Lublin. Będzie on polegał na 

rozwiązywaniu  zadań zamkniętych i otwartych oraz krzyżówki fizycznej.  

g) Zakodowane prace będą sprawdzane przez nauczycieli fizyki – opiekunów uczestników 

konkursu – na podstawie jednego klucza odpowiedzi. W tym czasie uczniowie – uczestnicy 

konkursu – wezmą udział w imprezach towarzyszących „Dniu Fizyki i Astronomii 

organizowanym w III LO. 

h) Wyniki konkursu „UNIfikacja Fizyki” zostaną ogłoszone po sprawdzeniu prac 

uczniowskich w tym samym dniu podczas „Dnia Fizyki i Astronomii” oraz na stronie 

internetowej szkoły i konkursu www.fizyka.3lo.lublin.pl.  
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i) Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca lub sposobu 

przeprowadzenia III etapu konkursu, jeśli zajdzie taka konieczność wynikająca z sytuacji 

epidemiologicznej, w tym podyktowana przepisami prawa. 

9. Uczestnicy III etapu obowiązani są posiadać przy sobie ważne legitymacje szkolne. 

10. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.  

11. Laureaci konkursu  

Tytuł laureata konkursu otrzymają uczniowie, którzy w III etapie uzyskają przynajmniej 80% 

możliwych do zdobycia punktów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany podanego 

progu procentowego. 

12. Nagrody: 

a) Dla zwycięzców i pozostałych laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody ufundowane 

przez sponsorów. 

b) Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy udziału. 

c) Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymują zaświadczenia.  

d) Nauczyciele za pracę w Komisji Oceniającej III etap konkursu otrzymają pisemne 

podziękowania.  

13. Zgody 

a) Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji  

i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania 

danych lub wycofania zgody. 

b) Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody, 

zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy 

III LO. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. 

Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej 

odwołaniem. 

c) Administratorem danych jest Organizator. Zbierane są one przez III LO wyłącznie  

w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody,  

w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane 

profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw 

trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – 

jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu 

do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody 

w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w 

konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

 

 



14. Postanowienia końcowe: 

a) Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

 o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 

b) Niniejszy regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U. Nr 2020, poz. 1036). 

 

Kontakt w sprawie Konkursu Fizycznego „UNIfikacja Fizyki”:  unifikacja.fizyki@gmail.com  

Wszelkich informacji związanych z przebiegiem konkursu udziela koordynator: 

Pani Regina Zawisza-Winiarczyk, kom: + 48 503-503-269 

mailto:unifikacja.fizyki@gmail.com

