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1. Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP organizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy  

w Niepołomicach i Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. 

2. Celem Konkursu jest promocja wśród mieszkańców gminy Niepołomice przepisów Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

3. W celu przygotowania i przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Organizacyjny. 

Członkami Komitetu Organizacyjnego są osoby posiadające merytoryczne przygotowanie do 

opracowania testu konkursowego oraz klucza odpowiedzi. 

4. Komitet Organizacyjny powoływany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

5. Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą brać udziału w Konkursie oraz są zobowiązani 

do zachowania w tajemnicy treści pytań konkursowych. 

6. Komitet Organizacyjny prowadzi dokumentację Konkursu. Na dokumentację Konkursu składają 

się: 

1.  lista osób zgłoszonych do udziału w Konkursie; 

2.  protokół z przebiegu Konkursu; 

3.  testy uczestników. 

7. Komitet Organizacyjny ogłasza termin przeprowadzenia Konkursu z co najmniej dwu-

tygodniowym wyprzedzeniem, podając datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia Konkursu. 

8. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie wzięła udziału 

w Konkursie Wiedzy o Konstytucji RP w kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej w 2012 roku. 

9. Osoby zainteresowane zgłaszają chęć uczestnictwa w Konkursie drogą mailową na adres: 

konkurs@niepolomice.com, telefonicznie pod numerem 12 378 35 01 lub listownie na adres 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 

Niepołomice do dnia 26 kwietnia 2012 r. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w Konkursie 

bez wcześniejszego zgłoszenia. O dopuszczeniu do udziału w Konkursie decyduje Komitet 

Organizacyjny.  

10. Konkurs polega na uzupełnieniu testu. Uczestnicy wypełniają test piórem lub długopisem, 

wpisując we właściwym miejscu prawidłową odpowiedź albo podkreślając właściwą spośród 

podanych odpowiedzi (obwódka wokół litery przy prawidłowej odpowiedzi). W pytaniach,  

w których trzeba przyporządkować odpowiedzi, np. rodzaje większości do procedur, wystarczy 

dostosować cyfry do liter (np.: a-1, b-2, c-3 itd.). Zadania typu Prawda/Fałsz polegają na 

oznaczeniu zdań prawdziwych literą „P”, zdań nieprawdziwych literą „F”.  

11. Komitet Organizacyjny może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia 

niesamodzielnej odpowiedzi. 
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12. [Zasady oceniania testu] Za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zadania przyznaje się jeden 

punkt, za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Wszystkie poprawki traktowane są jako 

odpowiedzi błędne. Jeżeli uczestnik wybierze za dużo rozwiązań (zakreśli więcej odpowiedzi) niż 

przewidziano prawidłowych, otrzymuje zero punktów.  

13. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w formie testu pisemnego. Test składa się z 25 pytań. 

Test oceniany jest według zasad opisanych w punkcie 12 Regulaminu. 

14. Na rozwiązanie testu przewiduje się 45 minut. 

15. Zadania testowe odwołują się wyłącznie do treści zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

16. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników, 

złożeniu podpisów przez sprawdzających, członkowie Komitetu sporządzają protokół i podają do 

wiadomości publicznej poprzez umieszczenie imienia i nazwiska trzech zwycięzców oraz  

trzech wyróżnionych w Konkursie na stronie www.niepolomice.eu. 

17. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników uzyska tą samą, najwyższą ilość punktów 

(dotyczy I miejsca), Komitet Organizacyjny przeprowadzi dodatkowy test pisemny, składający się 

z pięciu pytań w celu ostatecznego wyłonienia zdobywcy I miejsca Konkursu.  

18. [Nagrody] Zwycięzca Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP zostanie uhonorowany nagrodą w 

postaci wycieczki do Brukseli w 2013 roku ufundowanej przez poseł do Parlamentu 

Europejskiego Różę Thun oraz egzemplarz Konstytucji RP z podpisem Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Nagrodzone zostaną także miejsca drugie i 

trzecie. Przyznane zostaną również trzy wyróżnienia.  
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