VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
serdecznie zaprasza ósmoklasistów
do wzięcia udziału
w
IV edycji KORCZAKIADY
Twoja fortuna kołem się toczy, masz miliard pomysłów w rozumie, marzysz o tym, aby zostać
milionerem, nie obca Ci awantura o kasę, a przy tym nie pogardzisz żenującym żartem
prowadzącego…
DOBRZE TRAFIŁEŚ!!!
Nasz TURNIEJ jest właśnie dla CIEBIE!!!
KORCZAKIADA to interdyscyplinarny turniej szkół, zakładający rywalizację ósmoklasistów
w czteroosobowych drużynach. Pytania sprawdzają nie tylko wszechstronną wiedzę
z przedmiotów nauczanych w szkole, ale również – a może przede wszystkim – umiejętność
logicznego i kreatywnego myślenia, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków.
Turniej odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.

Regulamin turnieju:
1. Każdą szkołę może reprezentować jedna, czteroosobowa drużyna, której towarzyszyć może
maksymalnie dziesięcioosobowa grupa odpowiadająca za doping (formuła turnieju zakłada
czynny udział publiczności w jednej z rund).
2. Przebieg turnieju:
I runda – każda drużyna losuje jedną z czterech kategorii (społeczeństwo, przyroda,
matematyka i informatyka oraz języki), a następnie wybiera numer pytania.
II runda – wszystkie drużyny odpowiadają na te same pytania. W puli znajdują się zagadki
nierzadko podchwytliwe, podparte obrazem i dźwiękiem.
III runda – zagadkowa próba sprytu.
IV runda – naukowo-eksperymentalna.
V runda – pytania z kategorii „oczywiste-nieoczywiste”, adresowane do wszystkich drużyn.
VI runda – pytania z historii muzyki.

VII runda (finałowa) – pytania zadawane w formule finału programu „Jeden z dziesięciu”,
adresowane do kapitanów trzech najlepszych drużyn.
3. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej ilości punktów po rundzie VI, nastąpi
dogrywka.
4. Dla najlepszej drużyny przewidziane są nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników –
okolicznościowe dyplomy.
5. Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie drużyn do turnieju.
6. Deklarację uczestnictwa w turnieju, zawierającą nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska
uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna drużyny, prosimy przesyłać drogą mailową na
adres m.korzak@korczak.edu.pl do 26 marca 2020 r. Przyjęcie drużyny zostanie
potwierdzone stosownym mailem zwrotnym. W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt
na podany wyżej adres mailowy. Jednocześnie informujemy, iż w razie dużej ilości zgłoszeń,
w dniu 30 marca o godz. 11:00 w budynku VI LO odbędzie się runda eliminacyjna w formie
testu, której celem będzie wyłonienie drużyn, które zakwalifikują się do turnieju.
7. Zgłoszenie drużyny do turnieju oznacza akceptację regulaminu.
8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie internetowej VI LO
w Sosnowcu.

