
ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 
 

 

 

REGULAMIN 
 

XV ŁÓDZKIEGO TURNIEJU 

„PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO” 
 

 

I. ORGANIZATOR  
 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej – odpowiedzialna za zorganizowanie 

i przeprowadzenie konkursu: Bożena Piekarska. 

Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łodzi (koordynatorzy 

konkursu: Krystyna Mędrzycka, Barbara Wójciak), Zarząd Okręgowy Polskiego 

Związku Motorowego w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Łodzi.  
 

II. ADRESAT KONKURSU  
  

Uczniowie klas III szkół podstawowych w Łodzi (dopuszcza się udział 

w konkursie uczniów z klas II) 
 

III. CELE KONKURSU 
 

 popularyzowanie przepisów ruchu drogowego, 

 przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

 kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze 

oraz podejmowania właściwych decyzji, 

 popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 
 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

Komisja Konkursowa będzie oceniać: 

1.  wiedzę i umiejętności uczniów dotyczące: 

 podstawowych pojęć występujących w prawie o ruchu drogowym, 

 ruchu pieszych, rowerów oraz innych pojazdów, 

 sygnałów i znaków drogowych, 

 podstawowych manewrów, 

 pierwszeństwa przejazdu, 

 budowy i wyposażenia roweru, 

 bezpiecznego zachowania się na drodze, 

 bezpiecznego zachowania się w szkole, 

 gier i zabaw zręcznościowych, 

2. walory pracy plastycznej. 
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V. ZALECANA LITERATURA 
 

 Kodeks drogowy 2016 lub 2017 r.  

 Gutowska H., Rybnik B., Bezpieczna droga do szkoły część II, część III, Grupa 

IMAGE, Warszawa 2015 

 Szafarczyk B., Z Agatką na drodze, Grupa IMAGE, Warszawa 2011 

 Bogacka-Osińska B., Łazuchiewicz D., Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na 

drodze. Podręcznik dla klas IV-VI szkoły podstawowej, WSiP 2017  

 Białka U., Chrabąszcz J., Odkrywany na nowo. Zajęcia techniczne. Część 

komunikacyjna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej, OPERON, 2016 

 Lech Łabecki, Marta Łabecka., Jak to działa. Podręcznik dla klasy 4 szkoły 

podstawowej, Nowa Era, 2016  

 Karta rowerowa, Grupa IMAGE 2016 r. 
 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

Konkurs będzie organizowany w trzech etapach: 

Etap I – szkolny 

Etap II – ogólnołódzki I stopnia 

Etap III – ogólnołódzki II stopnia 

 

Pierwszy etap turnieju odbędzie się w szkole macierzystej uczestników turnieju. 

Eliminacje szkolne przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły. Eliminacje konkursowe na pozostałych etapach zostaną 

przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadzi eliminacje szkolne przyjmując 

ustaloną przez siebie formę sprawdzianu, kryteria oceny prac konkursowych 

i punktację. 

Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikuje i zgłosi do udziału 

w ogólnołódzkich eliminacjach I stopnia dwuosobową drużynę (uczniowie z klas 

trzecich). 

 

Drużyna będzie miała za zadanie wykonać pracę plastyczną w formie książeczki 

na temat „Rysunkowy kodeks bezpiecznego rowerzysty” 

 Książeczka ma składać się z 6 kartek formatu A-4. 

 Pierwsza strona powinna być opatrzona tytułem. 

 Na pozostałych pięciu stronach, należy przedstawić zasady bezpiecznego 

korzystania z roweru w formie rysunków (jeden rysunek prezentuje jedną 

zasadę). 

  Każdy z pięciu obrazków należy umieścić na jednej oddzielnej kartce. 

 Na każdej kartce może być również umieszczony tekst związany 

z rysunkiem. 

 Praca może być wykonana w technice rysunkowej lub malarskiej przy 

użyciu kredek lub farb. 
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 Wszystkie kartki należy ponumerować i spiąć spinaczem biurowym 

(nie numerujemy kartki z tytułem). 

 Na ostatniej stronie należy zamieścić następujące informacje: pełną nazwę 

i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego 

uczniów do konkursu oraz jego nr telefonu i adres e-mail, nazwiska autorów 

pracy, poziom klasy. (Podanie adresu e-mail i nr telefonu służy wyłącznie do 

przekazania informacji związanej z konkursem).  

 Prace będą prezentowane przez uczniów podczas eliminacji finałowych. 

 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

1. Forma 

 kompozycja, 

 kolorystyka, 

2. Treści 

 zgodność z tematem, 

 zawartość informacyjna, 

3. Walory dodatkowe 

 estetyka wykonania, 

 wrażenie artystyczne, 

 czytelność i jasność przekazu. 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej dostarczy do Komisji 

Konkursowej KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DRUŻYNY 

W KONKURSIE (Załącznik nr 1) wraz z pracą plastyczną oraz – ZGODĘ 

RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE (Załącznik nr 2. 

 

Komisja Konkursowa dokona oglądu i weryfikacji prac konkursowych, 

zakwalifikuje drużyny do etapu ogólnołódzkiego II stopnia i powiadomi o tym 

zainteresowane szkoły listownie lub telefonicznie.  

 

Podczas eliminacji ogólnołódzkich II stopnia uczniowie indywidualnie 

i zespołowo będą wykonywali zadania konkursowe (otwarte i zamknięte) 

wymagające następujących umiejętności: 

 rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru z jedną poprawną 

odpowiedzią, 

 układania rozsypanek i puzzli,  

 wyszukiwania wyrazów w diagramie, 

 rozwiązywania rebusów i krzyżówek, 

 układania zdań na podany temat, 

 uzupełniania tekstu z lukami, 

 wskazywania prawdziwych i fałszywych zdań, 

 układania zagadek do wyrazów związanych z ruchem drogowym, 

 udzielania odpowiedzi na pytania, 

 wykonywania ćwiczeń zręcznościowych, 

 prezentowania „Kodeksu bezpiecznego rowerzysty” (zadaniem drużyny 

będzie przedstawienie w formie ustnej zasad zamieszczonych w swoim 
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kodeksie bezpiecznego rowerzysty i uzasadnienie ich wyboru, 

maksymalny czas wypowiedzi do 4 min). 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej: 

 zgodność z tematem, 

 uzasadnienie wyboru zasady bezpiecznego rowerzysty. 

 

O miejscu w konkursie zdecyduje liczba punktów uzyskanych podczas 

ogólnołódzkich eliminacji II stopnia. Pierwsze trzy miejsca zajmą drużyny, 

z których każda uzyska największą liczbę punktów mieszczącą się w przedziale 

punktowym ustalonym przez Komisję Konkursową. Na podstawie liczby 

punktów Komisja Konkursowa ustali kolejność lokat. 
 

VII. TERMINARZ KONKURSU 
 

Eliminacje na I etapie – do 20 grudnia 2017 roku. 

 Zgłoszenie drużyny do udziału w eliminacjach na II etapie oraz dostarczenie 

prac plastycznych – do 15 stycznia 2018 roku. 

Eliminacje na II etapie – 16 stycznia 2018 roku.  

Komisja Konkursowa dokona zakwalifikowania prac 

uczniów. Po tym terminie uczniowie zostaną 

powiadomieni o zakwalifikowaniu się do etapu III. 

Eliminacje na III etapie i podsumowanie turnieju – 23 lutego 2018 roku 

od godziny 10
00

 do 12
30

. 

 

O ewentualnej zmianie terminu przeprowadzenia eliminacji konkursowych 

szkoły zostaną powiadomione odrębnym pismem. 
 

 

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
 

Pracę plastyczną wraz z kartą zgłoszenia (Załącznik Nr 1- KARTA 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DRUŻYNY W KONKURSIE) należy dostarczyć 

do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sienkiewicza 137/139 lub do 

sekretariatu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego p. 209 ul. Kopcińskiego 29. 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy 

dołączyć wypełniony i podpisany dla każdego ucznia Załącznik nr 2 – ZGODĘ 

RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE. 
 

 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 
 

Eliminacje szkolne – szkoła macierzysta uczestników turnieju. 

Eliminacje ogólnołódzkie I stopnia – Szkoła Podstawowa nr 2  

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139. 

Eliminacje ogólnołódzkie II stopnia – Szkoła Podstawowa nr 2  

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139. 
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X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
 

Wyniki będą podane podczas podsumowania turnieju, które odbędzie się 

23 lutego 2018 r. roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 

137/139. 

Wyniki będą umieszczone na stornie internetowej Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego www.wckp.lodz.pl 

w części poświęconej konkursom interdyscyplinarnym. 
 

XI. NAGRODY 
 

Zwycięskie drużyny otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (w zależności od 

możliwości i uznania sponsorów turnieju).  
 

XII. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji na III etapie będzie zobowiązany do 

okazania legitymacji szkolnej. 

2. Uczestnicy turnieju powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory szkolne 

(kredki, mazaki, ołówek, gumkę, długopis). 

3. Każdy uczeń powinien przynieść ze sobą obuwie zmienne. 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DRUŻYNY 

W KONKURSIE 
Załącznik nr 2 – ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE 

 
 

 

 

Komisja Konkursowa 


