
REGULAMIN  

 XII POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ  

 

I. Organizatorzy 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie 

Zespół pedagogów powiatu lubaczowskiego 

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie 

 

II. Cele turnieju; 

- rozwijanie zainteresowań uczniów psychologią i pedagogiką 

- pobudzanie do refleksji nad człowiekiem oraz  autorefleksji 

- zdobywanie rzetelnej wiedzy o sobie, pracy mózgu, rozwoju funkcji poznawczych, 

wolitywnych  

- poszerzanie świadomości kierowania rozwojem osobistym i praktyczne wskazania do 

radzenia sobie z emocjami, motywacjami, relacjami interpersonalnymi  

 

III. Zasady udziału w turnieju 

1. Turniej adresowany jest do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu lubaczowskiego. 

2. Turniej ma charakter testu pytań otwartych i zamkniętych wielokrotnego wyboru 

wyłącznie z książki proponowanej przez organizatora na dany rok szkolny. 

3. Na rok szkolny 2022/2023 proponuje się książkę: „Człowiek istota społeczna. Wydanie 

nowe” – Elliot Aronson, Joshua Aronson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

2020. 

4. Warunkiem udziału jest dostarczona do poradni nie później, niż na dwa dni przed 

terminem turnieju uzupełniona karta zgłoszenia i klauzula informacyjna RODO 

podpisana przez pełnoletniego uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego: 

- osobiście pod adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie; ul. 

Mickiewicz 45;  37-600 Lubaczów 

- skan dokumentacji mailem na adres: poradnia@powiatlubaczowski.pl 

 

IV. Sprawy organizacyjne 

1. Miejscem przeprowadzenia turnieju jest Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie.  

2. Termin turnieju: 08 czerwca 2023 r. 

3. Termin deklaracji udziału uczniów w turnieju: 26 maja 2023 r. 

4. Forma zgłaszania chęci udziału: telefonicznie - (16) 6321378 lub mailowo. 

5. Karta zgłoszenia z klauzulą RODO dostępna jest na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w formie PDF jako załącznik pod ogłoszeniem turnieju. 

6. Czas trwania turnieju: do 90 min. 

mailto:poradnia@powiatlubaczowski.pl


7. Test turniejowy opracowywany i oceniany jest przez psychologów Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. Szczegółowa instrukcja omawiana jest  

z uczniami przed rozpoczęciem pracy z testem. 

8. Uczniowie otrzymują swój kod i tak  opisują test. Wynik przypisany jest do kodu  

i udostępniany na stronie internetowej. 

9. Uczniowie, którzy zdobywają I, I i III miejsce są nagradzani. 

10. Fundatorem nagród jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie. 

 

V. Kryteria oceny 

1. Test turniejowy oceniany jest wg opracowanego klucza dla pytań zamkniętych. 

2. Pytania otwarte oceniane są pod kątem zawartości merytorycznej odpowiedzi –  

w opracowywanym kluczu jest odniesienie bezpośrednie do stron książki. 

3. W przypadku dwóch prac o równej liczbie punktów przyznaje się miejsca równorzędne. 

 

VI. Informacje dodatkowe 

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Lubaczowie  w terminie uzgodnionym z rodzicami laureatów.  

Pedagodzy pracujący z uczniami nad przygotowaniem do turnieju otrzymują podziękowania 

od organizatorów. 


