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ETAP TRZECI – poziom mistrzowski Najważniejsze informacje FINAŁ
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Informacje ogólne

1. Trzeci etap konkursu ma formę sprawdzianu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych 
i otwartych. 

2. Jedno pytanie będzie wymagało szerszej odpowiedzi w formie mini rozprawki (ok. pół strony 
tekstu). Przykładowy temat: “Gdzie twoim zdaniem należy zbudować pierwszą bazę na Marsie 
i dlaczego?”  (temat oczywiście będzie inny) 

3. Na odpowiedź na wszystkie pytania uczestnicy mają 90 minut. 
4. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje od 2 do 4 punktów, w zależności 

od stopnia trudności pytania. 
5. Za rozprawkę uczestnik otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00

Siedziba Szkoły MENTIS w Warszawie 
https://szkola-mentis.edu.pl/kontakt/
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Kryteria oceny rozprawki

1. Związek odpowiedzi z tematem pytania, czyli czy praca jest na temat. 
2. Poprawnie przytoczone argumenty naukowe. 
3. Ogólna logika wypowiedzi. 
4. Nie oceniamy błędów ortograficznych ani charakteru pisma. 
5. Prace nieczytelne zostaną uznane za błędne. 

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00
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Wstępny plan

11.30 - 12.00    Rejestracja uczestników. 
12.00 - 12.15    Oficjalne otwarcie. 
12.15 - 13.45    Sprawdzian pisemny. 
13.45 - 14.45    Przerwa 
14.45 - 15.15    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00

Siedziba Szkoły MENTIS w Warszawie 
https://szkola-mentis.edu.pl/kontakt/

Obecność na sprawdzianie pisemnym jest 
obowiązkowa. 

Osoby, które nie zostaną na ogłoszenie 
wyników, otrzymają wyróżnienia lub nagrody 
pocztą. 

W czasie przerwy można zostać na sali - 
będzie wyświetlany film. Sugerujemy jednak 
spacer po okolicy lub wizytę w pobliskiej 
restauracji.
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Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00
Informacje logistyczne 

Przewidywany czas trwania imprezy: 
11.30 - 15.30 - całość (razem z wręczeniem nagród) 
12.00 - 13.45 - wymagana obecność uczestników 

Dojazd: 
Najwygodniej pociągiem na stację Warszawa Choszczówka. 

Posiłki: 
Sugerujemy zabranie ze sobą kanapek. 
Organizator zapewnia ciasteczka i napoje. 

Tuż obok Szkoły jest sklep spożywczy. 
Restauracja - w odległości 750m.
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Przed testem
1. Należy mieć ze sobą legitymację szkolną. 
2. Przed wejściem na salę należy podać swój numer startowy 

Przypominamy, że są to inicjały oraz numer zgłoszenia do konkursu. 

Błąd w zgodności numeru z nazwiskiem może skutkować dyskwalifikacją. 

Konieczność jakichkolwiek “dostosowań” prosimy zgłaszać mailem. 

W przypadkach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny (telefon Szkoły na stronie WWW). 

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00

Kontakt mailowy: 
astrophiles@szkola-mentis.edu.pl
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W trakcie testu
1. Po rozpoczęciu testu nie wolno opuszczać sali. 
2. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych.  
3. Nie należy pić lub jeść w trakcie testu.  
4. W przypadku konieczności skorzystania z kalkulatora należy to zgłosić prowadzącym konkurs. 
5. Jakiekolwiek zachowania nieetyczne będą skutkowały dyskwalifikacją. 
6. O dyskwalifikacji decyduje prowadzący konkurs. Decyzja nie podlega reklamacji. 
7. Prosimy bardzo uważać, żeby nie budzić podejrzeń. 

Niektóre przykłady zachowań nieetycznych:  rozmowa, głośne komentowanie pytań (np. “Ale łatwe!”), 
zwracanie się do prowadzącego bez podniesionej ręki, kopiowanie cudzej pracy, udostępnianie swojej pracy 
do kopiowania, korzystanie ze ściągi lub innych materiałów itp. 

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00
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Po zakończonym teście
1. Oddać pracę i opuścić salę. Będzie można do niej wrócić w czasie przerwy. 
2. Po opuszczeniu sali nie komentować sprawdzianu głośno w sposób utrudniający innym 

uczestnikom koncentrację (należy oddalić się od drzwi i okien sali). 
3. W przypadku rezygnacji z udziału w ogłoszeniu wyników, prosimy o zgłoszenie tego faktu. 
4. W czasie przerwy lub po ogłoszeniu wyników możecie zostać poproszeni przez Grupę Medialną o 

kilka słów do kamery. Potraktujcie to jako dodatkowe doświadczenie. Nieudanych wypowiedzi 
oczywiście nie będziemy publikować. 

5. Gdyby jednak ktoś musiał odmówić rozmowy przed kamerami, proszę o kulturalne i stanowcze 
stwierdzenie tego faktu. Wasi koledzy z Grupy Medialnej otrzymali zadanie przygotowania 
materiału z finału naszego konkursu i jeśli to tylko możliwe, liczymy na Waszą pomoc. 

6. Po zakończeniu części oficjalnej konkursu tabela wyników zostanie opublikowana na stronie 
konkursu. 

7. Nagrody nieodebrane bezpośrednio po konkursie zostaną przesłane pocztą na adres szkoły 
uczestnika. 

Etap trzeci 

6.05.2022, godz. 12.00


