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VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „KRÓL CZYNU” 
WIELKI FINAŁ 

Śrem, styczeń – luty 2018 r. 

Załącznik do Regulaminu 

Przebieg Finału i obowiązujące w nim reguły 

1. Po zamknięciu listy zgłoszeń przedstawiciele Organizatora Konkursu dokonają 
losowania, w wyniku którego każdy z uczestników otrzyma numer startowy decydujący 
o kolejności odpowiadania na pytania podczas finału.  

2. O wyniku losowania Organizator poinformuje uczestniczące szkoły, przesyłając pełną 
listę uczestników w wylosowanej kolejności. 

3. Finał składa się z dwóch części: 

a) W pierwszej rywalizuje 10 uczestników – po 1 z każdej szkoły. 
b) W drugiej – Finale Finałów – o zwycięstwo walczy 3 zawodników, którzy osiągnęli 

najlepsze wyniki w części pierwszej. 

CZĘŚĆ PIERWSZA  

4. Na starcie 1. części każdy z zawodników otrzymuje 3 punkty. 

5. Część 1. składa się z 5 rund pytań.  
a) W 1, 2 i 3 rundzie wszyscy odpowiadają na pytania za 1 punkt. Każdy zawodnik 

wybiera numer pytania. 
b) W  4 i 5 rundzie każdy z zawodników wybiera pytanie za 1 lub 2 punkty oraz numer 

pytania. Zawodnik może jeden raz skorzystać z konsultacji z nauczycielem - 
opiekunem w zakresie wyboru wartości punktowej pytania. 

6. Prawidłowość odpowiedzi ocenia Jury. 
a) Dobra odpowiedź powiększa dorobek punktowy zawodnika o liczbę punktów 

właściwą dla wybranego pytania. 
b) Odpowiedź niepełna, błędna lub jej brak powoduje odjęcie liczby punktów właściwej 

dla wybranego pytania. 

7. W przypadkach wątpliwości co do oceny:  
a) Zawodnik i jego opiekun mają prawo poprosić Jury o uzasadnienie oceny oraz 

zgłosić do niej uzasadnione zastrzeżenia.  

b) Jury uzasadnia podtrzymanie oceny lub dokonuje jej zmiany. 
c) Decyzja Jury jest ostateczna. 

8. Zawodnik kończy grę w momencie, gdy  
a) popełni trzeci błąd 

lub 

b) stan jego konta punktowego osiągnie zero lub wartość ujemną. 
9. Po zakończeniu pierwszej części Jury ogłasza wyniki. 
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a) 3 zawodników z największą liczbą punktów awansuje do części drugiej – Finału 
Finałów. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o awansie decyduje liczba 
popełnionych błędów. 

b) Nie ustala się kolejności na miejscach poniżej trzeciego. 
10. W przypadku, gdy po 1. części nie można wyłonić trójki finalistów z powodu uzyskania 

równej liczby punktów (przy tej samej liczbie popełnionych błędów) przez kilku 
zawodników – przeprowadza się między zainteresowanymi dogrywkę według 
następujących zasad: 

a) W dogrywce zawodnicy wybierają numer pytania. 

b) Każde pytanie ma jednakową wartość punktową. 
c) Pierwszy popełniony błąd eliminuje zawodnika z gry. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 

błąd popełni w tej samej serii pytań więcej niż jeden zawodnik i w dalszym ciągu 
dogrywka pozostaje nierozstrzygnięta. 

d) Dogrywka trwa do momentu ustalenia 3-osobowego składu Finału Finałów. 

CZĘŚĆ DRUGA – FINAŁ FINAŁÓW 

11. Każdy z zawodników rozpoczyna tę część z taką liczbą punktów, jaką uzyskał w części 
pierwszej. (Nie uwzględnia się punktów zdobytych w dogrywce.) 

12. Część druga  składa się z 5 rund pytań. 

a) W każdej rundzie zawodnik wybiera pytanie za 1 lub 2 punkty oraz numer pytania.  
b) W czasie Finału zawodnik może jeden raz  skorzystać z konsultacji z nauczycielem - 

opiekunem w zakresie wyboru wartości punktowej pytania. 
c) Prawidłowość odpowiedzi ocenia Jury. Obowiązują takie same reguły, jak w części 

pierwszej (określone w p. 6. i 7.)  

13. Zawodnik kończy grę w momencie, gdy 
a) popełni trzeci błąd w Finale Finałów 

lub 
b) stan jego konta punktowego osiągnie zero lub wartość ujemną. 

14. Po zakończeniu Finału Jury ogłasza ostateczne wyniki. Zawodnik, który uzyskał 
największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą i uzyskuje tytuł Laureata VI 
Międzyszkolnego Konkursu „Król Czynu”.  

15. W przypadku równej liczby zdobytych punktów wyższą lokatę zajmuje zawodnik, który 
w Finale popełnił mniej błędów. 

16. W przypadku, gdy największą, jednakową liczbę punktów (przy tej samej liczbie 
popełnionych błędów) uzyska więcej niż jeden zawodnik – przeprowadza się dogrywkę 
o 1. miejsce.  

Dogrywka odbywa się według reguł określonych w p. 10. 
17. W przypadku, gdy wyłoniono zwycięzcę konkursu, a pozostali finaliści mają taką samą 

liczbę punktów oraz taką samą liczbę popełnionych błędów – dogrywki o 2. miejsce nie 
przeprowadza się, przyznając tę lokatę ex-aequo obydwu zawodnikom. 

ORGANIZATOR 


