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Regulamin konkursu wiedzy o mieleckim lotnictwie dla uczniów ze szkół powiatu mieleckiego 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy współpracy z PZL Mielec 

zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu mieleckiego do udział w konkursie wiedzy 

o mieleckim lotnictwie. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej www. 

festiwal7.ckp.edu.pl w dniach 15 marca – 30 kwietnia 2016 roku. Każdy uczeń który zgłosi się do 

konkursu może wziąć udział w jego pierwszym etapie. 

W zgłoszeniu uczeń podaje adres e-mail, na który odesłane mu zostaną dane do logowania na 

platformę. Uczeń ma obowiązek wykonać próbne logowanie i odesłać e-mail z informacją zwrotną 

o przebiegu logowania (np. „logowanie przebiegło bez problemów” lub „logowanie nie powiodło 

się”) do dnia 6 maja 2016 roku. 

I etap konkursu (test) odbędzie się na platformie MOODLE pod adresem moodle.ckp.edu.pl w dniu 16 

maja 2016 roku o godz. 13.00 na komputerze w szkolnej pracowni, pod opieką nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrekcję szkoły. Jeden nauczyciel może być opiekunem całej grupy uczniów, 

w przypadku kiedy na konkurs zgłosi się więcej niż 1 uczeń z danej szkoły. Maksymalny czas 

rozwiązywania testu – 30 minut. 

II etap konkursu (finał) odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 na VII Festiwalu Nauki 

i Techniki w CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B. Do drugiego etapu kwalifikuje się 3 uczniów, 

którzy uzyskali największą liczbę punktów w I etapie. W przypadku jednakowej liczby punktów 

decyduje czas wykonania testu. W II etapie uczniowie odpowiadają na pytania finałowe zadawane 

przez komisję konkursową. 

Dla finalistów konkursu przewidziane są nagrody. 

Więcej informacji dotyczących konkursu udziela Anna Mikuła (amikula@ckp.edu.pl). 

  

mailto:ckp@ckp.edu.pl
http://www.ckp.edu.pl/
mailto:amikula@ckp.edu.pl


 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczyciel i w Mielcu  

 

39-300 Mie lec ,  u l .  Wojska Po lsk iego 2B  

tel.: 17 788 51 93, 17 788 51 94  fax: 17 788 51 95 

e-mail: ckp@ckp.edu.pl   www.ckp.edu.pl 

NIP: 817-21-54-704   REGON: 690481700    

 

 

Zalecana literatura: 

Bukowski J., Lucjanek W.: Napęd śmigłowcowy. Teoria i konstrukcja. 
Hoszowska  M., Rojkowicz M.: Lotnicza duma Mielca 
Kwiatkowski E.:  Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. 
Majewski M. W.: Samoloty i Zakłady Lotnicze II RP 
Malak E.: Administrowanie w lotnictwie polskim  
Malak E.: Samolot dzieło człowieka  
Praca zbiorowa: 10 lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-
2005 
Praca zbiorowa: 20 lat działalności SSE EURO-PARK Mielec 
Wiślicki A.: Z dziejów maszyn 
Witek J.: Encyklopedia miasta Mielca (np. T.2 str. 185) 
 

mailto:ckp@ckp.edu.pl
http://www.ckp.edu.pl/

