
„KANGUR 2021” – REGULAMIN REGIONALNY 

 

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Zielonej Górze. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów sześciu grup wiekowych: Żaczek 

(kl. 2 SP), Maluch (kl. 3 i 4 SP), Beniamin (kl. 5 i 6 SP), Kadet (kl. 7 

i 8 SP), Junior (kl. I liceów i techników, kl. I liceów 3-letnich 

i techników 4-letnich, kl. I, II, III szkół branżowych), Student (kl. II, III 

liceów 3-letnich oraz II, III, IV techników 4-letnich). 

3. Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00; 

w wyjątkowych sytuacjach organizator regionalny może wyrazić zgodę 

na wcześniejsze rozpoczęcie konkursu, jednak nie wcześniej niż 

o godzinie 8.00). Żaden uczestnik Konkursu nie może opuścić sali 

wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów. 
Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Uczeń rozwiązuje test 

w swojej szkole lub w szkole, która go zgłosiła, pod kontrolą szkolnego 

organizatora konkursu. 

4. Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym 

stopniu trudności (7 zadań po 3 pkt., 7 zadań po 4 pkt. i 7 zadań 

po 5 pkt.). Uczeń uczestniczący w konkursie tej kategorii otrzymuje 

w chwili rozpoczęcia konkursu 21 pkt.; maksymalnie może więc uzyskać 

105 pkt. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania 

o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 pkt., 8 zadań po 4 pkt. 

i 8 zadań po 5 pkt.). Uczeń uczestniczący w konkursie tej kategorii 

otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 pkt.; maksymalnie może 

więc uzyskać 120 pkt. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają 

po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 pkt., 10 zadań 

po 4 pkt. i 10 zadań po 5 pkt.). Uczeń uczestniczący w konkursie 

w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 

30 pkt., maksymalnie może więc uzyskać 150 pkt. Do każdego zadania 

dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D i E,  

z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik 

konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub 

zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne 

w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. 

5. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów 

i z technicznych środków łączności. 

6. Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez 

uczestników kart odpowiedzi. 



7. Odpowiedzi należy zakreślać czarnym lub niebieskim długopisem bądź 

miękkim ołówkiem na specjalnych kartach informatycznych. 

8. Konkurs jest imprezą samofinansującą się, stąd konieczność odpłatności 

za udział w niej. Uczeń chcący wziąć udział w konkursie, wpłaca 

wpisowe w wysokości 10 zł szkolnemu organizatorowi, a ten dokonuje 

wpłaty od całej grupy na konto: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zielona Góra, ul. Chopina 15a 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Zielonej Górze 

Nr 73 1090 1535 0000 0001 1216 1076 

Koniecznie z dopiskiem „Kangur”. 

9. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie 

elektroniczne zgodnie z instrukcją (http://www.kangur-mat.pl) oraz 

przesłanie zgody na przeprowadzenie w szkole konkursu, pobranej po 

zalogowaniu się, z podpisem i pieczątką Dyrektora Szkoły, podpisem 

Szkolnego Koordynatora i pieczątką szkoły, z odręcznym dopisaniem 

wybranej placówki, na adres mailowy koordynatora regionalnego 

L.Kusiak@odn.zgora.pl (w temacie należy podać czteroliterowy kod 

z edycji 2020 roku) oraz skan dowodu wpłaty za udział w konkursie lub 

tradycyjną pocztą na adres ODN w Zielonej Górze do dnia 1 lutego 

2021 r. 

10. Szkolny Koordynator Konkursu jest odpowiedzialny za jego przebieg 

w swojej szkole, a w szczególności zobowiązany jest do zebrania od 

uczestników podpisanych oświadczeń o zgodzie na udział 

i przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie krajowej Kangura). 

11. Szkolny koordynator ma obowiązek zapoznać się z regulaminem 

i dokumentami ze strony www.kanur-mat.pl z zakładki RODO i Konta 

szkół. 

12. Testy i karty odpowiedzi należy odbierać od dnia 11 marca 2021 r. 

w wybranej przez siebie placówce. Można to uczynić w: 

ODN w Zielonej Górze    SP nr 5 w Żaganiu 

SP nr 3 w Sulechowie              SP nr 6 w Nowej Soli 

SP nr 2 w Krośnie Odrz.   SP nr 6 w Świebodzinie 

      Wskazaną placówkę należy podać w karcie zgłoszenia. 

13. Karty odpowiedzi należy dostarczyć w zamkniętych kopertach do ODN 

w Zielonej Górze lub wskazanej przez siebie placówki bezpośrednio 

po przeprowadzeniu konkursu. 

http://www.kangur-mat.pl/
mailto:L.Kusiak@odn.zgora.pl


14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 2 miesięcy od daty 

konkursu. Reklamacje można składać do 6.06.2021 r. 

15. Liczba nagród i form nagradzania uzależniona będzie od liczby 

uczestników. Każda grupa wiekowa ma swoich niezależnych laureatów – 

z jaką ilością punktów, zależeć będzie od uzyskanych wyników. 

16. Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach będzie 

niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego 

przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy 

ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet 

wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub 

poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje 

się nagród, o których mowa w p. 15 niniejszego Regulaminu. Zamiast 

nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez 

Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za 

pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony do 90 minut. 

17. W przypadku, gdy konkurs przeprowadzony był w trybie p. 16 

niniejszego Regulaminu, okres odwołań upływa po dwóch tygodniach od 

daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestników 

w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy 

uczniów. 

 


