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ZASADY KONKURSU 
 

Wtorek, 3 marca 2015 
Czas Rozpoczęcia:  09:00 

Czas pracy: 45 minut 
 

Drodzy Nauczyciele!  
 

 Arkusze zadań należy pobrać i wydrukować dla każdego  ucznia ze strony internetowej pangea.edu.pl. 

 Kartę odpowiedzi należy pobrać ze strony internetowej pangea.edu.pl. Szczegółowe  informacje można 
uzyskać na podanej stronie internetowej pangea.edu.pl. 

 Zasady wypełniania kart odpowiedzi należy wyjaśnić uczniom przed rozpoczęciem konkursu. 
 

1. Ogólne zasady 
 

1.1  W czasie testu nie wolno używać kalkulatorów ani innych pomocy naukowych. 
1.2  Zadania mają formę testu jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest 5 odpowiedzi: a, b, c, d i e, z których 

tylko jedna jest prawidłowa. W  przypadku zaznaczenia dwóch lub więcej odpowiedzi,odpowiedź będzie 
uznana za nieprawidłową. 

1.3  Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 
1.4  W razie potrzeby można poprosić osobę nadzorującą o czystą kartkę na brudnopis 
1.5  Nie można opuszczać sali  przed upływem 20 minut od rozpoczęcia. 
1.6  W razie jakichkolwiek niejasności ostateczna decyzja należeć będzie do komisji konkursowej Pangea. 
1.7  Odpowiedzi zakreślane są na specjalnej karcie odpowiedzi. Zawodnik otrzymuje tylko jedną kartę 

odpowiedzi, której nie należy zginać, zgniatać ani miąć. 
1.8  Po zakończeniu konkursu nauczyciel zbiera tylko karty odpowiedzi . 
1.9 Prosimy o sprawdzenie kodu kreskowego na kartach odpowiedzi przed wysłaniem prac, gdyż w razie 

zarysowania kodu kreskowego nie będzie możliwe sprawdzenie wyniku konkursu. 
1.10   Na karcie odpowiedzi należy podać PANGEA Kod studenta, wpisując po jednej cyfrze w prostokąt. 

Następnie poniżej każdego z prostokątów proszę zamalować kółko, odpowiadające cyfrze wpisanej w 
prostokąt (dane osobowe uczestnika). 

1.11  Podczas konkursu należy używać wyłącznie  czarnego lub niebieskiego długopisu bądź ołówka. 
1.12  Niejednoznaczne wskazanie odpowiedzi będzie traktowane jako jej brak. 

 

2. Punktacja 
 

2.1   Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 60 
2.2   Zasady punktowania poprawnych odpowiedzi są następujące: 

zadania 1-5 po 3 punkty 
zadania 6-10 po 4 punkty 
zadania 11-15 po 5 punktów 

2.3   Za każdą złą odpowiedź odejmowana jest następująca ilość punktów: 
-0.75 punktu w zadaniach 1-5 
-1 punkt w zadaniach 6-10 
-1.25 punktu w zadaniach 11-15 

 

Dla uczniów, którzy zostali zarejestrowani do 2 lutego, są przygotowano po jednej kopii arkuszy zadań. Dla 
uczniów, którzy zarejestrowali się po 2 lutego arkusze należy pobrać ze strony internetowej pangea.edu.pl.  

 

POWODZENIA! 
 

PATRONAT HONOROWY 
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