Instrukcja organizacyjna
XLIX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego
Zawody na szczeblu rejonu składają się z dwóch etapów.
I Etap
I etap rozpoczyna się w wytypowanych szkołach dnia 9.01.2016 o godzinie 1000.
Uczniowie w I etapie rozwiązują test wyboru zawierający 25 pytań. Na rozwiązywanie testów
uczniowie mają do dyspozycji 75 min. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie było poprawek na kartach
odpowiedzi. W przypadku, jeżeli uczeń zdecyduje się na zmianę wybranej odpowiedzi i chce wnieść na
kartę poprawkę, wybraną wcześniej odpowiedź należy całkowicie zamazać tak, aby w danym pytaniu na
karcie odpowiedzi było tylko jedno skreślenie zaznaczone w postaci “X”. Jeśli w wyniku pomyłek karta
odpowiedzi stałaby się nieczytelna, to należy dać uczestnikowi nową kartę odpowiedzi, wpisując
odpowiedni numer startowy.
Pytania testowe znajdują się w zaklejonej kopercie z napisem TESTY. Karty odpowiedzi znajdują się
w kopercie z napisem KARTY ODPOWIEDZI. Po zakończeniu testu, korzystając z załączonych szablonów
(koperta z napisem SZABLONY), Komisja wpisuje na karcie odpowiedzi liczbę punktów uzyskanych przez
uczestnika i po zakończeniu prac podaje do wiadomości uczestnikom turnieju. Podczas pracy Komisji
uczniowie korzystają z przerwy. Wskazana jest taka organizacja pracy Komisji, aby przerwa nie trwała
dłużej niż pół godziny.
Komisja kwalifikuje również uczniów do II etapu. Przechodzą do niego automatycznie ci
uczniowie, którzy uzyskali minimum 12 punktów z testów. II etap należy przeprowadzić nawet wówczas
gdy tylko jeden uczestnik uzyskał wymaganą liczbę punktów.
II Etap
Uczniowie w II etapie rozwiązują zadania i pytania o charakterze opisowym (koperta z napisem
ZADANIA). Należy zwrócić uwagę na to, że uczeń może wybierać zadania do rozwiązania, a także pytania
opisowe, kierując się na przykład liczbą możliwych do uzyskania punktów.
Na rozwiązanie zadań II etapu przeznaczony jest czas 90 min. Każdy uczestnik II etapu otrzymuje 4
kartki papieru A4 w kratkę po to, aby na dwóch oddzielnych kartkach przedstawić rozwiązanie
wybranych zadań - na trzeciej rozwiązania zadań opisowych, a czwartą wykorzystać jako brudnopis.
Proszę zwracać uwagę, przy zbieraniu zadań od uczniów, aby na kartce znajdował się numer startowy
i numer wybranego zadania oraz by zadania rzeczywiście były na oddzielnych, nie połączonych ze sobą
kartkach w pozycji pionowej. Uczestnicy II etapu zachowują numery startowe z pierwszego etapu.
Protokół zawodów, listy uczestników obu etapów oraz rozwiązania testów, zadań rachunkowych
i zadań opisowych odbierzemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (kontakt: Katarzyna Książek
tel. 605 512 623).
UWAGA : Szablony używane przy sprawdzaniu kart odpowiedzi zostały przedziurkowane na
numerach 1 i 25 w celu ułatwienia prawidłowego zorientowania szablonu.

Okręgi i odpowiadające im numery startowe
Brzeg

1 – 100

Głubczyce

101 – 200

Kluczbork

201 – 300

Kedzierzyn-Koźle

301 – 500

Namysłów

501 – 600

Nysa

601 – 800

Prudnik

801 – 900

Strzelce Opolskie

901 – 1000

Olesno

1001 – 1100

Opole

1101 – 1500

Materiały do przygotowania:
1. Papier kancelaryjny do II etapu
2. Numery startowe dla uczestników
3. Protokół zawodów, listy uczestników.

Listy uczestników w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres
ooptf@uni.opole.pl

