
        E - OTRZĘSINY 2020          temat przewodni: BYŁO SOBIE ŻYCIE 

W konkursach otrzęsinowych weźmie udział 7 kierunków (AS, HS, TD, TE, TF, TM, TUK) 

Opis zadań, ich wykonania oraz zasady uczestnictwa w konkursie: 

1.  LOGO Otrzęsin: logo ma być wykonane na kartce formatu A4, w kształcie koła o maksymalnej średnicy  

20 cm. Warunkiem jest aby wykonane było ręcznie (kredka, flamaster itp.) Logo ma zawierać takie informacje 

jak: nazwa szkoły, nazwę konkursu (e-otrzęsiny 2020) oraz rysunek związany  

z tematyką przewodnią oraz kierunkiem nauki. 

 

  

    A    Przykładowe logo   

 

2.  Quizy: w planie jest zorganizowanie się 5 quizów związanych z tematem przewodnim (tajemnice ludzkiego 

ciała, procesy zachodzące w jego wnętrzu, praca ludzkich narządów). Może zdarzyć się jakiś quiz odbiegający 

od tematu przewodniego. Quizy przeprowadzone będą na platformie quizizz.com w dniu 3 grudnia 2020 

pomiędzy godzinami 17.00 – 20.00. W tym czasie trzeba być czujnym, link do quizu zostanie wysłany na 

grupie mesendżera FB lub na platformie TEAMS, przewodniczący klasy wyśle link swojej klasie. Na to będzie 

3 minuty i quiz wystartuje. 5 quizów w 3 godziny. UWAGA: 1 grudnia 2020 na platformie quizizz.com 

przeprowadzimy test próbny rozwiązywania quizu niezwiązanego z tym konkursem. Instrukcja będzie 

przekazana przewodniczącym klasie wcześniej. Z sumy punktów każdego z quizów będzie przyznawane 

miejsce oraz punkty do klasyfikacji generalnej. 

3.  Frekwencja w quizach: w quizach udział będą mogli wziąć wszyscy uczący się w danej klasie. Po otrzymaniu 

kodu gry czyli linku do quizu przed wejściem do konkursu należało będzie wpisać we właściwej kolejności 1. 

Skrót nazwa kierunku, 2. Swoje imię i nazwisko. Następnie trzeba będzie wcisnąć przycisk start i czekać na 

uruchomienie się quizu. Jeżeli ktoś wpisze błędnie swoja nazwę będzie wykluczony. Jeżeli w jakiś sposób 

liczba osób w quizie będzie większa niż rzeczywiście na danym kierunku obecnie się znajduje, klasa zostanie 

wykluczona – podsumowując do quizu wchodzą tylko osoby z danej klasy i nikt więcej. Na podstawie liczby 

osób z danej klasy, która weźmie udział w quizie będzie wyliczona frekwencja, za którą będą przyznawane 

punkty w klasyfikacji generalnej. 

4. Akcja Mikołajkowa dla DZIECI z Podkarpackiego Hospicjum: wartość zebranych pomocy  

w przeliczeniu na jednego słuchacza na danym kierunku: Klasy muszą we własnym zakresie zorganizować 

pomoc dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie. Do 3 grudnia należy przekazać zebrane pomoce 

i wraz z organizatorem tej akcji ustalić wartość zebranej pomocy. Wartość ta zostanie przeliczona na jednego 

słuchacza kierunku oraz punkty do klasyfikacji generalnej konkursu. Link do akcji oraz wszystkich potrzebnych 

informacji https://www.hospicjum-podkarpackie.pl/mikolajki/ 

Punktacja generalna za wykonanie zadań 1, 2, 3, 4 

I m. – 7 pkt., II m. 6 pkt., III m. – 5 pkt., IV m. – 4 pkt., V m. – 3 pkt., VI m. – 2 pkt., VII m. – 1 pkt. 

W trakcie konkursu prowadzony będzie formularz online na którym będą podawane aktualne wyniki. 

Informacja zostanie przekazana w ostatnim tygodniu.  

Wynik klasyfikacji generalnej podany będzie w dniach 4 – 7 grudnia 2020 r. 

TERMIN wykonania 26 listopada 2020 

  TERMIN wykonania 3 grudnia 2020 

  TERMIN wykonania 3 grudnia 2020 

  TERMIN wykonania 3 grudnia 2020 


