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Regulamin Miejskiego Konkursu Logicznego Myślenia 

„Logicus” dla klas II-III szkoły podstawowej. 

 

 

1. Organizatorem Miejskiego Konkursu Logicznego Myślenia „LOGICUS” (zwany dalej 

Konkursem) jest  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu. 

2. Patronat honorowy: Grupa Wydawnicza HARMONIA - wydawca książki                              

pt. „301 łamigłówek i zadań logicznych dla dzieci" autorstwa pani Katarzyny Michalec. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III uczęszczających do szkół 

podstawowych położonych na terenie miasta Bytom. 

4. Celem Konkursu jest rozwój i doskonalenie logicznego oraz kreatywnego myślenia, które 

powinno być rozwijane od najmłodszych lat. Do udziału w Konkursie nie jest wymagane 

żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności 

rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań 

konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w 

matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania 

problemów. 

5. Termin przeprowadzenia konkursu: 20.05.2021r.(czwartek). 

6. Konkurs odbywa się w formie online - poprzez platformę Microsoft Teams udostępnioną 

przez Organizatora Konkursu, korzystając z linków do testów online. 

7. Każda zainteresowana szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów. 
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7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w konkursie, szkoła wyłania na drodze 

wewnętrznych eliminacji ( do których można posłużyć się „próbnym” testem omówionym w 

pkt.5) maksymalnie 3 uczniów. 

8. Dla zainteresowanych szkół istnieje możliwość przeprowadzenia „próbnego” testu online 

celem zaznajomienia uczniów z formułą konkursu oraz typami zadań konkursowych. 

Koordynator Konkursu przekaże szczegółowe informacje na adresy mailowe nauczycieli 

pełniących funkcję Szkolnych Organizatorów Konkursu podane  w zgłoszeniu.  

9. Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w Konkursie, powołuje Szkolnego 

Organizatora Konkursu Logicznego Myślenia „LOGICUS” (zwany dalej Szkolnym 

Organizatorem Konkursu). Szkolny Organizator Konkursu zgłasza szkołę do dnia  

07.05.2021r. (piątek) za pośrednictwem jednego ze sposobów: 

a. Wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  i 

wysłanie jej wraz z zgodą rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

Konkursu (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) faksem pod numer (32) 281-09-33; 

b. Wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  i 

wysłanie jej wraz z zgodą rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika 

Konkursu (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego 

ul. Strażacka 2 

41-902 Bytom 

Z dopiskiem: Miejski Konkurs Logicznego Myślenia 

 

10. Linki do wejścia na platformę MS Teams oraz instrukcja dla ucznia i nauczyciela (lub 

rodzica) zostaną przesłane na adresy mailowe Szkolnych Organizatorów Konkursu podane w 

zgłoszeniu – Załącznik nr 1 (lub adresy mailowe rodziców uczniów podane w Załączniku nr 2 

– Zgoda rodzica/opiekuna prawnego – w sytuacji gdyby uczniowie przebywali na zdalnym 

nauczaniu w domu), na dwa dni robocze przed planowaną datą konkursu , tj. 18.05.2021r. 

(wtorek). 

11. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych, na co przeznaczone 

jest 45 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne. 

12.  Do każdego pytania w teście podane są cztery odpowiedzi A, B, C, D. Jedna, dwie, trzy 

lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń 

otrzymuje 1 punkt, za niepoprawną  0 punktów.  
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13. Konkurs rozpoczyna się o tej samej godzinie równolegle dla wszystkich uczestników 

Konkursu w dniu 20.05.2021r. (czwartek) : 

 godz. 12:00 – rozpoczęcie Konkursu na platformie MS Teams : sprawy organizacyjne, 

przesłanie linku do testu online za pomocą komunikatora MS Teams przez Koordynatora 

Konkursu do uczestników Konkursu (każdy uczeń musi mieć 1 komputer ze stałym łączem 

internetowym do dyspozycji wyłącznie dla siebie oraz włączoną kamerkę i działający 

mikrofon),  

godz. 12:15 – przystąpienie do testu (uczniowie mają czas na rozwiązanie testu 45minut),  

godz. 13:00 – test zostaje zamknięty dla uczestników Konkursu, zakończenie Konkursu. 

14. Koordynator Konkursu jest dostępny online dla uczestników Konkursu na platformie MS 

Teams przez cały czas trwania Konkursu. 

15. Szkolny Organizator Konkursu (lub rodzic/prawny opiekuni - w sytuacji gdyby uczniowie 

przebywali na zdalnym nauczaniu w domu) jest  zobowiązany do zapewnienia uczestnikom 

Konkursu warunków umożliwiających przeprowadzenie Konkursu w formie online oraz 

samodzielność odpowiedzi uczestników Konkursu (każdy uczeń musi mieć 1 komputer ze 

stałym łączem internetowym do dyspozycji wyłącznie dla siebie oraz włączoną kamerkę i 

działający mikrofon). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, której 

wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu. 

16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Konkursu zostaną rozdane wśród uczniów szkół 

podstawowych na następujących zasadach (niezależnie od liczby osób na danym miejscu): 

Miejsce 1:  Dyplom "Arcymistrza Logicznego Myślenia" oraz nagroda rzeczowa; 

Miejsce 2: Dyplom "Mistrza Logicznego Myślenia" oraz nagroda rzeczowa; 

Miejsce 3: Dyplom "Eksperta Logicznego Myślenia" oraz nagroda rzeczowa; 

Miejsca od 4: Dyplomy uznania. 

Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!! 

17. Dodatkowo organizator przewiduje dla nauczycieli pełniących funkcję Szkolnych 

Organizatorów Konkursu - podziękowania za współorganizowanie oraz udział w Miejskim 

Konkursie Myślenia Logicznego „LOGICUS”. 

18. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki Konkursu do dnia 31.05.2021r. Informacja 

zostanie przesłana na adresy mailowe nauczycieli pełniących funkcję Szkolnych 

Organizatorów Konkursu podane w zgłoszeniu (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) .  
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19. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu, którzy zajęli miejsca I, II oraz 

III będą możliwe do odebrania w siedzibie Organizatora lub zostaną przesłane do szkół za 

pośrednictwem Poczty Polskiej. 

20. Dyplomy uznania dla uczestników Konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli 

pełniących funkcję Szkolnych Organizatorów Konkursu poświadczające współorganizowanie 

oraz udział w Miejskim Konkursie Myślenia Logicznego „LOGICUS” będą możliwe do 

odebrania w siedzibie Organizatora lub zostaną przesłane do szkół za pośrednictwem Poczty 

Polskiej. 

21. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Koordynatorem Miejskiego 

Konkursu Myślenia Logicznego „LOGICUS”: Sandra Cieśla, e-mail : s.ciesla@sp3.bytom.pl, 

tel. : 502-052-380. 

22. Zgłoszenie uczestników Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków zapisanych 

w regulaminie Konkursu. 

23. Dziękujemy za zainteresowanie naszym Konkursem i życzymy powodzenia wszystkim 

uczestnikom. Czekają cenne nagrody! 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

                                                 

Dyrektor szkoły       Koordynator Konkursu 

     

Urszula Pelc                                    Sandra Cieśla  

Organizator                  Nauczyciel fizyki w SP nr 3 w Bytomiu 

                                                            Autorka programu autorskiego „LOGICUS” 

                                                                                               s.ciesla@sp3.bytom 


