
 

 

 



REGULAMIN 
 
 
I.ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi przy 

współudziale i pod patronatem Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

Gra miejska będzie zorganizowana wspólnie z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich 

„TOPOGRAFIE”. 

Organizacją konkursu w SP 54 zajmują się i informacji udzielają: 

Iwona Stachowiak – nauczyciel matematyki – stachowiak200@wp.pl 

Magdalena Pawlak – nauczyciel przyrody – dyziolek@buziaczek.pl 

     

II. ADRESAT KONKURSU 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI łódzkich szkół podstawowych. 

 
III. CELE KONKURSU 

- rozbudzanie zainteresowań wiedzą ekonomiczną i dziedzictwem kulturowym w regionie, 

- mobilizowanie uczniów do samoedukacji i pogłębiania wiedzy w zakresie edukacji regionalnej 

i  ekonomicznej, 

- stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu, 

- rozwijanie talentów plastycznych, 

- kształtowanie tożsamości regionalnej, 

- przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania środkami finansowymi, 

- doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania i wnioskowania, 

- doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach praktycznych, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w czasie przygotowań do 

konkursu, 

- wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. 

 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu podanego w punkcie V, wiadomości zgodne 

z Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacji w zakresie przyrody, matematyki oraz 

zagadnienia dotyczące procentów. 

 
V.OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA LITERATURA) 
 
Zalecana literatura: 
 Maria Fryska, Kamila Wilczyńska „Mierz zamiary na siły” Część 1. Pieniądze, 

 Część 2. Dochody i wydatki, Część 3. Rynek i Bank”  WSiP Warszawa 1999,  

 Roczniki statystyczne GUS i US w Łodzi, 

 Jestem spłukany. Poradnik finansowy, Wydawnictwo IBIS, 

 Informatory statystyczne: „Łódź w liczbach” i „Województwo łódzkie w liczbach”, 



 Stanisław Łukawski „Łódzka secesja” 

 Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Suliborski „Łódź i region Polski Środkowej” rozdział 

„Społeczeństwo Łodzi. Fenomen wielokulturowości” 

 

 „Moja mała ojczyzna. Łódź i region Polski środkowej” – podręcznik do edukacji regionalnej w klasach 

IV – VI szkoły podstawowej po redakcją Elżbiety Szkurłat; rozdziały: 

1. Położenie i warunki przyrodnicze Łodzi 

2. Początki Łodzi – dokumenty i legendy. 

3. Łódź jako centrum kultury 

4. Sławni Łodzianie 

5. Poznajemy zieloną Łódź 

6. Wsie i miasta naszego regionu 

7. Ulica Piotrkowska dawniej i dziś 

 
 Źródła internetowe: 

1. Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego: www.nbpportal.pl, 

2. Narodowy Bank Polski: www.nbp.pl,  

3. Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl,  

4. Urząd Statyczny w Łodzi www.lodz.stat.gov.pl,  

5. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich https://pkwl.parkilodzkie.pl/ - zakładka o parku 

6. Gazeta Wyborcza – Spacerownik po Łodz i zamkii:  www.lodz.gazeta.pl/lodz/0,89059.html. 

a) Las Łagiewnicki 

b) Ogród Botaniczny 

c) Uniejów 

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 

etap I – szkolny, 

  etap II – ogólnołódzki. 

 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora danej szkoły. 

 

Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Informacja o przebiegu konkursu na poszczególnych etapach. 
 

1. Etap I – szkolny 

 

KLASY IV – Uczniowie klas IV  wykonują projekt KARTY PŁATNICZEJ– dowolna forma, format i 

materiał. Opiekun wybiera 3 najciekawsze prace i dostarcza do organizatora konkursu. 

Każda praca powinna mieć wizytówkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę, numer 

szkoły i nazwisko opiekuna, a także oświadczenie (załącznik nr 1). 

KLASY V – W wyniku eliminacji szkolnych każda szkoła wybiera drużynę trzyosobową, która będzie 

reprezentowała szkołę rozwiązując różnorodne zadania dotyczące tematyki konkursu. 

KLASY VI – W wyniku eliminacji szkolnych opiekun wybiera trzyosobową drużynę klas VI, którzy będą 

rozwiązywali różnorodne zadania podczas gry miejskiej . Zadania te będą oceniane 

punktowo, brany również będzie pod uwagę czas rozwiązywania zadań. 

 

2. Etap II – ogólnołódzki  
 

KLASY IV – Jury złożone z pracowników szkoły plastycznej oceni pomysł i estetykę wykonania pracy. 

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej w dniu rozdania nagród. 

KLASY V – Uczniowie pracują w trzyosobowych zespołach rozwiązując równym frontem, w określonym 

czasie różnorodne zadania ( np. rebusy, krzyżówki i inne). Przewidywany czas –  

                       2 godziny zegarowe, z krótką przerwą. 

KLASY VI – uczniowie rozwiązują zadania podczas gry miejskiej.  Przewidywany czas trwania gry  -  

                       2  godziny zegarowe. Podczas gry uczniowie poruszają się pod opieką nauczyciela ze swojej 

szkoły (nauczyciel bierze odpowiedzialność za uczniów, których zgłosił do konkursu).  

 

3. Tytuł laureata otrzymuje uczeń lub zespół uczniów, który uplasuje się w pierwszej trójce. 

 

4. Wyróżnienie otrzymuje uczeń lub zespół uczniów, którzy zajęli miejsce czwarte i piąte. 

 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 
 

1. Na etapie szkolnym opiekun wybiera trzy prace i przesyła na adres lub dostarcza osobiście do 
organizatora konkursu. Termin nadsyłania prac kl. IV– 24 kwietnia 2015 r 

2. Etap ogólnołódzki dla klas V odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej 
nr 54 w Łodzi, ul. Wróbla 5 
Etap ogólnołódzki dla klas VI odbędzie się   24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. – miejsce gry 
zostanie podane w osobnej wiadomości. 
 

 
 

 



VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
1. Udział uczniów klas V i VI w konkursie należy zgłosić na załączonej karcie pocztą lub faksem do 

31 marca 2015 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 54 
ul. Wróbla 5 
91-050 Łódź 
fax. 42 651 82 11 

2. Przesłanie prac konkursowych klas IV jest jednoczesnym zgłoszeniem uczniów do konkursu 
3. Istnieje możliwość zgłoszenia uczniów tylko z jednej grupy wiekowej.  
4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

(załącznik nr 1) 
 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 
1. Etap szkolny – na terenie macierzystej szkoły uczniów 
2. Etap ogólnołódzki – Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi, ul. Wróbla 5 
 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Wyniki konkursu z etapu ogólnołódzkiego zostaną podane do wiadomości 11 maja 2015 roku na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 www.kornel54.neostrada.pl w zakładce „konkurs” oraz na stronie 
internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi www.lodz.stat.gov.pl   na stronie poświęconej konkursowi. 
Uroczyste podsumowanie konkursu „Zwiedzaj, Analizuj i Obliczaj” i wręczenie nagród odbędzie się  
2 czerwca 2015 r  o godzinie 10.00 w SP 54 ul. Wróbla 5. 
 
XI. NAGRODY 

1. Laureaci VI Konkursu „Zwiedzaj, analizuj i obliczaj” otrzymują dyplom laureata oraz nagrody. 
2. Wyróżnieni uczniowie uhonorowani zostaną dyplomami i drobnymi upominkami. 
3. Nauczyciele otrzymają podziękowania. 

 
XII. UWAGI KOŃCOWE 
1. Dla uczestników zostaną zorganizowane zajęcia przygotowujące do konkursu (termin i miejsce zostanie 

podane w odrębnej wiadomości) 
2. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przybory do pisania oraz obuwie na zmianę.  
3. Uczniowie klas VI i ich opiekunowie w odpowiednie obuwie – ze względu na konieczność poruszania 

się. 
4. W przypadku nieobecności ucznia zgłoszonego do konkursu może zastąpić go inny uczeń po uprzednim 

telefonicznym poinformowaniu o tym fakcie organizatora konkursu. 
5. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. 
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 

www.kornel54.neostrada.pl w zakładce konkurs oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Łodzi 
www.lodz.stat.gov.pl  

5. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
 
XIII. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
Załącznik nr 2 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU. 


