
 

  

 

 

 

 

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Jakości 

I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. Adama Mickiewicza 

w Stargardzie 

ul. Staszica 2  

 

tel. 91 578 35 75       fax 91 578 46 56  

 www: lo1.stargard.pl 

e-mail: liceum_szkola@poczta.onet.pl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KONKURSÓW 
 
 

Nazwa konkursu 
Termin 

zgłoszeń 
Termin eliminacji 

XXI  Międzyszkolny 

Konkurs Historyczny 
30.10.2022r. 

  I etap -  08.11.2022r. 

  II etap       - 15.11.2022r. 

                  - godz. 1330 

XXIII Konkurs 

Biologiczny 
10.01.2023r.   17.01.2023r. godz.1330 

XIX Konkurs Fizyczny 10.01.2023r. 18.01.2023r. godz. 1330 

Konkurs Znajomości 

Języka Angielskiego 
10.01.2023r.  19.01.2023r. godz. 1330 

Konkurs Znajomości 

Języka Niemieckiego 
10.01.2023r.    20.01.2023r. godz. 1330  

XXII  Mała Olimpiada   

Matematyczna 
10.01.2023r. 23.01.2023r. godz. 1330 

XX Konkurs Chemiczny 10.01.2023r.  24.01.2023r. godz. 1330 

XX Konkurs Geograficzny 10.01.2023r. 25.01.2023r. godz. 1330  

Konkurs Piosenki     

Obcojęzycznej 
17. 02.2023r. 01.03.2023r. 

 

Uczestnicy konkursów powinni zgłaszać się z legitymacją szkolną. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na konkurs  

najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia. 

Laureaci i osoby wyróżnione w konkursach otrzymają punkty 

preferencyjne podczas rekrutacji do naszej szkoły. 



 

XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 
dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

stargardzkiego 
 Cele konkursu  

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o dziejach naszej 

Ojczyzny.  

Pragniemy, aby przez nasz konkurs Święto Niepodległości każdego 

roku nabrało doniosłego znaczenia dla wielu młodych ludzi.  

 

 Regulamin konkursu 

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje dwa etapy:  

I etap test  z tematyki stałej każdej edycji. 

II etap  rozwiązywanie zadań z tematyki zmiennej.  

Każda szkoła typuje maksymalnie 3 zawodników. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:  

 I etap  - test 30 pytań (60 minut),  

 II etap  - 10 uczestników wyłonionych w wyniku pierwszego etapu  

  rozwiązuje  zadania sprawdzające umiejętności analizy 

źródeł historycznych (źródła pisane, ikonograficzne, 

kartograficzne).  

  Etap ten kończy się wyłonieniem laureatów.  

Zakres tematyczny  

 

I. Etap:  

1. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 

2. Walka o granice państwa polskiego po I wojnie światowej. 

3. Kształtowanie się ośrodków władzy i granic państwa polskiego w 

latach 1914 –1923. 
II. Etap:  

Symbole narodowe: flaga godło, hymn 

Literatura  

 

· Podręczniki historii dla szkoły podstawowej. 

· Podręczniki historii dla liceum ogólnokształcącego. 

· Encyklopedia Multimedialna PWN.  

· Atlas historyczny.  

· Dostępne strony internetowe.  

Terminarz konkursu 

 

 I etap  08 XI 2022 r. (wtorek)          godzina 1330 (sala 25) 

 II etap 15 XI 2022 r. (wtorek)              godzina 1330 (sala 25) 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 października 2022 r. na adres 

szkoły. 

 

Nagrody 

 

Na zwycięzców będą czekały nagrody książkowe.  

 

Komitet Organizacyjny: 

mgr Danuta Albrewczyńska, mgr Irena Owczarek, mgr Anna Mic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Organizatorzy 

Nauczyciele języka niemieckiego I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Stargardzie. 
 

Cele konkursu 

o popularyzacja języka niemieckiego, 

o kształcenie kompetencji językowej, 

o sprawdzenie umiejętności stosowania struktur leksykalnych  

 i gramatycznych, 

o sprawdzenie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim. 
 

Regulamin konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych 

(maksymalnie 3 osoby z każdej szkoły). 

2. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

3. Część pisemna polega na wypełnieniu testu składającego się z dwóch części: 

o część pierwsza: rozumienie tekstu czytanego lub/i ze słuchu 

(w języku niemieckim), 

o część druga: słownictwo i gramatyka (w języku niemieckim). 

4. W drugim etapie sprawdzana jest umiejętność porozumiewania się               w 

typowych sytuacjach komunikacyjnych oraz wyrażania swojego zdania. 

Uczeń losuje zestaw pytań do wypowiedzi ustnej. Zestaw składa się z jednej 

sytuacji z życia codziennego (np. składanie zamówienia w restauracji, 

wskazywanie drogi itp.) oraz tematu dłuższej wypowiedzi (np.: Czy przyjaźń 

jest ważna w Twoim życiu? Uzasadnij odpowiedź). Uczeń otrzymuje 5 minut 

na przygotowanie wypowiedzi.  

Oceniana będzie płynność wypowiedzi, poprawność gramatyczna, bogactwo 

leksykalne i gramatyczne oraz poprawność fonetyczna. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty indywidualnie, a wygra uczestnik, który 

zgromadzi największą liczbę punktów w dwóch etapach. 

6. Oba etapy odbywają się tego samego dnia, oddzielone są przerwą  

(długość w zależności od liczby uczestników). 

7. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie z największą ilością punktów w 

części pisemnej. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia. 

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy, które zostaną wręczone 

w auli szkoły podczas Dnia Otwartego Szkoły. 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

Kategorie gramatyczne: 
1. czasowniki regularne i nieregularne, 

2. czasowniki posiłkowe: haben, sein, werden 

3. czasowniki zwrotne, 

4. czasowniki rozdzielne i nierozdzielne złożone, 

5. czasowniki modalne, 

6. rodzajnik określony i nieokreślony, 

7. odmiana rodzajnika w poszczególnych przypadkach, 

8. zaimek osobowy, 

9. zaimki nieosobowe: es i man, 

10. zaimek dzierżawczy, 

11. przyimki miejsca (lokalne) z celownikiem i biernikiem,, 

12. przymiotnik oraz jego stopniowanie, 

13. liczebniki główne i porządkowe, 

14. spójniki: und, aber, ob, denn, dass, weil, sonst, trotzdem, deshalb. 

15. przeczenia: nicht i kein, 

16. czas teraźniejszy präsenes, 

17. czasy przeszłe: perfekt czasowników regularnych i nieregularnych 

   oraz imperfekt czasowników: sein i haben. 

18. tryb rozkazujący, 

19. rodzaje zdań: oznajmujące oraz pytające. 

 

Tematyka szczegółowa: 

1. moja rodzina i ja – przedstawienie członków rodziny, ich zainteresowań  

i zajęć, 

2. szkoła i zajęcia szkolne, 

3. dzień powszedni, codzienne obowiązki, 

4. miejsce zamieszkania (sprzęty domowe, meble, pomieszczenia), 

5. pogoda (zjawiska pogodowe, pytanie o pogodę), 

6. hobby, muzyka, sport, 

7. posiłki, 

8. uroczystości rodzinne i święta, 

9. zakupy, 

10. w restauracji, 

11. moda, części garderoby, 

12. części ciała, choroby, zdrowe odżywianie się. 

Termin konkursu 

20.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników w formie elektronicznej według wzoru karty 

zgłoszeń do dnia 10.01.2023r. 

Informacje na temat konkursu 

Osoby odpowiedzialne : mgr Ilona Nebratenko, mgr Magdalena Roszak 

  



 

KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Organizatorzy 

Nauczyciele języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego                im. 

Adama Mickiewicza w Stargardzie. 

Cele konkursu 

- popularyzacja nauki języka angielskiego, 

- sprawdzenie praktycznej znajomości języka angielskiego, 

- zachęcenia uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych, 

- motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy, 

- lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. 

Regulamin konkursu 

1. Szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów. 

2. Konkurs składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi test wyboru 

i uzupełnień, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, a 

część druga sprawdza umiejętności wyrażania swojego zdania na 

wylosowany temat. Oba etapy odbywają się w tym samym dniu i 

oddzielone są około czterdziestopięciominutową przerwą. 

3. W części pierwszej uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów,  

w części drugiej 25 punktów. 

4. Do części drugiej przechodzi maksymalnie 10 osób z największą liczbą 

punktów. 

5. W części drugiej uczeń losuje temat, na który będzie musiał się 

wypowiedzieć (jest to na ogół konkretnie postawione pytanie, np.: Czy 

przyjaźń jest ważna w Twoim życiu? Uzasadnij odpowiedź.). Uczeń ma     

5 minut na przygotowanie się do wypowiedzi. Zagadnienia do tej części 

konkursu oparte będą na katalogu tematycznym egzaminu ósmoklasisty. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty indywidualnie, a wygra uczestnik, 

który zgromadzi najwięcej punktów w dwóch etapach. 

Termin konkursu 

19.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników w formie elektronicznej według wzoru karty 

zgłoszeń do dnia 10.01.2023r. 

Osoby odpowiedzialne:  mgr Karolina Kula, mgr Aniela Grzybowska    

           mgr Karol Krawczyk 

 

XXII MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNA 

Organizatorzy 

 

Zespół nauczycieli matematyki I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Stargardzie. 

Tematyka konkursu 

Konkurs obejmuje materiał programowy obowiązujący w szkole 

podstawowej. 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja matematyki. 

2. Sprawdzenie umiejętności logicznego i niestandardowego 

myślenia. 

3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy 

matematycznej. 

4. Kształtowanie umiejętności jasnego i precyzyjnego wyrażania 

swoich myśli. 

Regulamin konkursu: 

1. Szkoła typuje trzech uczniów. 

2. Klasyfikacja jest indywidualna. 

3. Konkurs trwa 90 minut i składa się z dwóch części: 

-I część  – 3 zadania otwarte, 

-II część – 10 zadań testowych wielokrotnego wyboru. 

Termin konkursu 

23.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników w formie elektronicznej według wzoru 

karty zgłoszeń do dnia 10.01.2023r.  

Informacje na temat konkursu 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: mgr Katarzyna Gałęzewska 

                                                         mgr Magdalena Stankiewicz 

                                                         mgr Bernadeta Igielska 

 

 

 



 

XX KONKURS GEOGRAFICZNY 

dla uczniów szkół  podstawowych powiatu stargardzkiego 

w roku szkolnym 2022 / 2023 

Organizator 

 Nauczyciele  geografii  I Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza 

w Stargardzie. 

Cele konkursu 

 Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy geograficznej poznawanej przez 

uczniów w szkole podstawowej. 

 Zadania uwzględniają  POLSKĘ W EUROPIE..  

 Zadania konkursowe uwzględniają wiedzę praktyczną [ mapa 

topograficzna wybranego obszaru Polski ] oraz wiedzę teoretyczną z 

zakresu geografii społeczno – gospodarczej Polski na tle Europy. 

 

Regulamin konkursu 

 1. Szkołę reprezentują uczniowie, od 1 -  do 3  uczniów maksymalnie. 

 2. Uczestnicy konkursu rozwiązują test składający się z zadań : zamkniętych 

          i otwartych. [ Zadania otwarte dotyczą mapy topograficznej Polski ]. 

          Łączna suma punktów możliwych do uzyskania –  50 . 

3. Rozwiązywanie zadań może ułatwić posiadanie linijki i  kalkulatora 

          prostego.  

      4. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań to 90 minut 

      5. Klasyfikacja konkursowa  jest indywidualna. 

  

          Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas 

uroczystości  z  okazji Święta Nauki i Sztuki w ramach Dnia Otwartego Szkoły. 

Termin Konkursu      

25. 01. 2023r. godz. 13.30 

Zgłoszenie uczestników w formie papierowej i  elektronicznej wg wzoru karty 

zgłoszeń do dnia 10.01.2023r. 

Informacje na temat konkursu 

      Osoby odpowiedzialne: mgr Grażyna Jurczyk,  mgr Agnieszka Pałczyńska 

      I LO Stargard , telefon: 91 578 35 75  

                                   lub grazynajurczyk@poczta.onet.pl 

XIX  KONKURS CHEMICZNY 

Organizator 

Nauczyciele chemii I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Stargardzie. 

Tematyka konkursu 

Substancje i ich przemiany: 
 zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna, rodzaje reakcji chemicznych; 

 mieszaniny i sposoby i rozdzielenia; 

 właściwości metali i niemetali; 

 składniki powietrza i ich właściwości. 

Budowa materii: 

 cząsteczki budujące atom i jon, opis składu jąder atomowych, izotopy, obliczanie  

 średnich mas atomowych; 

 prawo okresowości, zmiana właściwości pierwiastków w układzie okresowym; 

 konfiguracja elektronowa, powłokowa atomów i ich jonów, porównanie wielkości  

 atomów i jonów, elektrony walencyjne; 

 wiązania chemiczne: jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane, wzory  

   elektronowe, właściwości związków o budowie jonowej i kowalencyjnej. 

Roztwory wodne i reakcje w nich zachodzące: 
 woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja kwasów, zasad i soli; 

 stężenie procentowe, rozcieńczanie i zatężanie roztworu, przeliczanie stężeń; 

 odczyn roztworu i skala pH, wskaźniki; 

 reakcje otrzymywania soli: zobojętnianie, strącanie osadów, reakcje metali  

z kwasami, tlenków metali z kwasami i tlenkami niemetalu, wodorotlenków  

z tlenkami niemetalu oraz reakcji metali z niemetalami (projektowanie i interpretacja 

doświadczeń);  

 otrzymywanie, właściwości chemiczne, fizyczne i zastosowanie tlenków, 

      wodorotlenków, kwasów i soli. 

Cel konkursu 

Poszerzenie wiedzy chemicznej obejmującej zagadnienia dotyczące budowy 

atomów i cząsteczek oraz właściwości związków nieorganicznych.  

Regulamin konkursu 

 Szkołę reprezentuje drużyna trzyosobowa. 

 W konkursie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

 Uczestnicy konkursu rozwiązują różnego typu zadania testowe i 

polecenia dotyczące podanych zagadnień. 

Termin konkursu 

24.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników według wzoru karty zgłoszeń do dnia 10.01.2023r. 

Osoby odpowiedzialne: mgr Ewa Kowańska, mgr Żaneta Hojan 

mailto:grazynajurczyk@poczta.onet.pl


 

XXIII  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIOLOGICZNY 
 
Organizatorzy 

Nauczyciele biologii I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Stargardzie.  

Tematyka konkursu 

Budowa, działanie i funkcje układu nerwowego i hormonalnego  

człowieka. 

 

Celem konkursu jest  poszerzenie wiedzy biologicznej dotyczącej: 

   1. budowy neuronu 

   2. budowy i działania synapsy chemicznej 

   3. budowy ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu 

       nerwowego 

   4. odruchów: czym jest odruch i rodzaje odruchów 

   5. funkcje i choroby układu nerwowego 

   6. lokalizacji gruczołów dokrewnych i wydzielanych przez nie hormonów  

   7. roli hormonów w regulacji rytmu dobowego, tempa metabolizmu i  

       wzrostu 

   8. regulacji wydzielania hormonów: rola podwzgórza, mechanizm 

       ujemnego sprzężenia zwrotnego 

   9. nadczynność i niedoczynność gruczołów dokrewnych - choroby. 

Regulamin konkursu 

1. Szkołę reprezentuje drużyna trzyosobowa. 

2. Uczestnicy konkursu rozwiązują test wyboru oraz zadania otwarte. 

3. Klasyfikacja jest indywidualna. 

4. Podsumowanie konkursu odbywa się na akademii z okazji Dnia 

Otwartego Szkoły. 

Termin konkursu 

17.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników w formie papierowej i elektronicznej według 

wzoru karty zgłoszeń do dnia 10.01.2023r.  

Informacje na temat konkursu 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: mgr Jolanta Wegner  

                                                         mgr Iwona  Szwajlik 

XIX  KONKURS FIZYCZNY 

Organizatorzy 
Nauczyciele fizyki I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Stargardzie. 

Tematyka konkursu 

Konkurs obejmuje materiał programowy obowiązujący w szkole 

podstawowej (z pominięciem optyki). 

 

Celem konkursu fizycznego jest 

1. Pogłębienie zainteresowania fizyką i astronomią, które będzie 

miało wpływ na trafny wybór szkoły przez absolwentów szkoły 

podstawowej. 

2. Kształtowanie umiejętności jasnego, precyzyjnego i zwięzłego 

wyrażania swoich myśli poprzez rozwiązywanie problemów 

ilościowych i jakościowych. 

3. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawisk fizycznych. 

4. Podniesienie poziomu nauczania fizyki. 

 

Regulamin konkursu 

1. Szkoła może zgłosić do konkursu pięciu zawodników. 

2. W konkursie prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

3. Konkurs składa się z dwóch części (między częściami nie ma 

przerwy): 

- I część – test 20 zadań, czas trwania – 30 minut, 

- II część – zadania otwarte – 2 zadania rachunkowe – czas 

trwania 30 minut. 

Termin konkursu 

18.01.2023r. godz. 13:30 

Zgłoszenie uczestników w formie elektronicznej według wzoru 

karty zgłoszeń do dnia 10.01.2023r. 

Informacje na temat konkursu 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: mgr inż. Agnieszka Solak 

                                                          mgr Aleksandra Olejnik 



 

KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
 

Organizatorzy 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Stargardzie 

 

Cele konkursu 

 Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów. 

 Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew. 

 Rozwijanie kreatywności uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

 Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 Rozwijanie talentów estradowych. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII, którzy chcą 

zaprezentować na forum szkoły swoje zdolności wokalne i lingwistyczne. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 1 marca 2023 w 
auli szkoły. Dokładna godzina zostanie podana w późniejszym terminie. 

3. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy 

wokalno-instrumentalne. 

4. Prezentacja utworu nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Piosenki nie 

mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

5. Wykonawca lub zespół może wystąpić z własnym akompaniamentem 

lub nagranym na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem 

wykonawcy oraz tytułem. 

6. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu I LO do 17 lutego 

2023. 

7. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

8. Komisja Konkursowa, oceniając wykonawców, będzie brać pod uwagę: 

 umiejętności wokalne, 

 dobór repertuaru, 

 poprawność językową, 

 ogólne wrażenia artystyczne. 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

10. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby 

promocyjne szkoły. 

11. Komisja Konkursowa wyłoni: 

 laureatów (miejsce I, II i III), 

 wyróżnionych. 

12. Publiczność w głosowaniu wskaże zdobywcę Nagrody Publiczności. 

13.Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców. 


