
KONKURS „MOJA PASJA, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI – MOTORYZACJA”                                               

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO                        

W LUBLINIE 
 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

1.1 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. 

1.2 Organizator konkursu powołuje komitet organizacyjny konkursu. 

1.3 Komitet organizacyjny jest jednocześnie komisją konkursową finału konkursu. 
 

2. CEL KONKURSU 
 

Celem konkursu jest:  

2.1 Wspieranie idei kształcenia technicznego na każdym poziomie edukacyjnym.  

2.2 Rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki samochodowej stanowiącej podstawę 

rozwoju współczesnego społeczeństwa.  

2.3 Stymulowanie dalszego kształcenia – przygotowanie do wyboru kierunku studiów. 

2.4 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi.  
 

3. TEMATYKA I SPOSÓB ORGANIZACJI KONKURSU 
 

3.1 W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III i IV Technikum Samochodowego. Konkurs składa              

się z I etap – etap szkolny przeprowadzony zostanie wewnętrznie przez szkołę do dnia 23.03. 2018 r. 

3.2 Tematyka konkursu obejmuje: 

a) Zagadnienia związane z mechaniką, elektrotechniką i elektroniką samochodową.  

b) Zagadnienia związane z budową, zasadą działania oraz diagnostyką części, podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych. 
 

4. ELIMINACJE SZKOLNE 
 

4.1 Do 23 marca 2018 r. organizator przeprowadza konkurs. 

4.2 Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: 

 - I kategoria – uczniowie I i II klas Technikum Samochodowego, 

 - II kategoria – uczniowie III i IV klas Technikum Samochodowego. 

4.3 Podczas eliminacji w I etapie konkursu, każdy uczestnik będzie miał za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań 

zamkniętych (tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 punkt,               

za brak odpowiedzi lub nieprawidłową odpowiedź 0 pkt.) oraz 2 zadania otwarte (opisowe) za, każde z nich może 

otrzymać po 5 pkt. Maksymalna liczba punktów, którą może zdobyć uczestnik to 30 pkt. Uczeń będzie miał 45 min. 

na rozwiązanie zadań. 

4.4 Uczeń z najwyższą liczbą punktów zajmuje I miejsce, pozostali kolejne miejsca. 
 

5. FINAŁ KONKURSU 
 

5.1 Finał konkursu odbędzie się 10.04.2018 r. 

5.2 Wyniki konkursu oficjalnie ogłoszone będą 12 kwietnia 2018 r. 

5.3 Wygrywa osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów (w przypadku równej liczby punktów o wygranej 

decyduje czas wykonania zadań). 

Zastrzeżenia do wyników można zgłaszać do 10 minut po ich ogłoszeniu.                         
 

6. WYNIKI KOŃCOWE KONKURSU 
 

6.1 W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez uczestników, lokatę wyższą zajmuje osoba, która 

rozwiązała zadania konkursowe w krótszym czasie. 

6.2 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się po zakończeniu konkursu w Zespole Szkół Samochodowych 

w Lublinie. 

6.3 Szczegółowe wyniki zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

https://zss.lublin.eu/ 
 

7. NAGRODY 
 

7.1 Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. 

https://zss.lublin.eu/

