
 

REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWOWODWYCH „SPRAWNY MURARZ” 

 
Patronat – Röben i PEAMCO 

 
1. ORGANIZATOR TURNIEJU: 
 
Organizatorem V Międzyszkolnego Turnieju Umiejętności Zawodowych  „Sprawny Murarz”  jest 
Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych, ul. 1 Maja 1, 64 – 100 Leszno.  
 
2. CELE I ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:  

2.1. Promowanie kształcenia zawodowego:  

 stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,  

 pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,  

 rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez 
ucznia odpowiednich kompetencji zawodowych,  

 stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, - 
doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,  

 danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go 
w podejmowaniu istotnych decyzji dot. wyboru przyszłego zawodu,  

 kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w grupie.  
 
3. UCZESTNICY I TEMATYKA TURNIEJU:  

3.1. Adresatem turnieju są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – klas II Technikum 
Budowlanego interesujący się tematyką obejmującą wiedzę teoretyczną oraz 
praktyczną w zakresie:  

 przedmiotów zawodowych: roboty murarskie i tynkarskie, technologia robót 
murarskich i tynkarskich,  

 przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, fizyka,  

 ciekawostki budowlane. 
3.2. Do turnieju musi przystąpić min. 4 uczniów z każdej szkoły.  

 
4. ORGANIZACJA TURNIEJU:  
 

4.1. V Międzyszkolny Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 28 maja 2019r. w Zespole 
Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie, w budynku I.  

4.2. V Międzyszkolny Turniej obejmuje dwa etapy:  
I etap - część pisemna godz. 8:30 – 9:30  
II etap - część praktyczna godz. 10:10 – 13:10  

4.3. Etap I  
4.3.1. Część pisemna polega na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 40 pytań 
testowych bądź udzieleniu krótkich odpowiedzi na pytania otwarte. Przeznacza się na 
to łącznie 60 min. Maksymalna punktacja:  

Pytania testowe – 1 punkt  
Pytania otwarte – 2 punkty  

  4.3.2. Każdy uczeń podlega indywidualnej ocenie.  



  4.3.3. Dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w Turnieju  zostanie       
zakwalifikowanych do etapu II.  

 
 
4.4. Etap II  

4.4.1. Uczniowie każdej szkoły biorącej udział w Turnieju, wyłonieni w etapie I tworzą 
zespoły 2 osobowe  reprezentujące daną szkołę.  
4.4.2. Część praktyczna polega na poprawnym wykonaniu zadania. Przeznacza się na to 
180 minut.  

Oceniane są:  
- poprawność wykonania zadania,  
- dokładność wykonania zadania,  
- jasność i zgodność z treścią zadania,  
- sposób zorganizowania stanowiska pracy,  
- umiejętność prawidłowego doboru narzędzi,  
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.  

4.4.3. Uczniowie pracują w grupach 2 osobowych.  
4.5. Po zakończeniu obu etapów Komisja  podsumowuje punkty zdobyte przez każdego 
z uczniów w etapie I i etapie II.  
Organizator ogłasza listę finalistów w dniu  28 maja 2019r.  
4.6. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 r. tj.  piątek u organizatora 
turnieju:  
 
Telefon kontaktowy 
Sekretariat szkoły: 65 529 94 30 
Tadeusz Bartkowiak: 660 491 207 
 
Organizator:  
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych  
w Lesznie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leszno, 30  kwietnia 2019r. 


