Katedra Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego zaprasza do udziału
w I edycji konkursu „Jeden z Dziesięciu”. Zapisy przyjmowane są w sali 409 w dniach
5-15 marca 2019 r. Finał zabawy odbędzie się 22 marca.
Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства запрошує взяти участь
І конкурсі «Один з десяти». Всі бажаючі мають записатися а ауд. 409 5-15 березня 2019 р.
Фінал конкурсу відбудеться 22 березня.
Zasady/Правила:
1. Do konkursu przystąpi 10 zawodników. W przypadku zgłoszeń powyżej 10, organizatorzy
przewidują eliminacje w formie pisemnej (test wyboru).
Участь у конкурсі візьме 10 учасників. У разі, якщо бажаючих виявиться більше 10, організатори
проведуть відбір у письмовій формі (тести).
2. W finale zabawy uczestnicy odpowiadają na pytania z zakresu języka polskiego i kultury polskiej.
У фіналі конкурсу учасники відповідатимуть на питання з польської мови і культури.
Turniej składa się z 3 rund/Турнір складається з 3-х раундів:
a) runda I → uczestnicy odpowiadają na dwie serie pytań; mają 4 szanse; błędna odpowiedź to
utrata 1 szansy;
1-й раунд – учасники відповідають на дві серії питань; мають право на 4 помилки;
b) runda II → uczestnik na stanowisku nr 1 odpowiada na pytanie i wskazuje kolejną osobę
do odpowiedzi, ta następną; uczestnicy mają tyle szans, ile zachowali po rundzie I; runda trwa
do wyłonienia 3 osób;
2-й раунд – учасник №1 відповідає на питання і вказує наступного учасника, який
відповідатиме, той після відповіді вказує наступного учасника ітд. Учасники мають право на
стільки помилок, скільки залишилося після 1-го раунду; раунд триває, поки не залишиться
3 учасники;
c) runda III → 3 graczy odpowiada na 40 pytań; każdy z nich otrzymuje 4 nowe szanse;
wygrywa ten, kto zachowa szanse i uzyska największą liczbę punktów; za każdą zachowaną
szansę dolicza się 10 punktów.
3-й раунд – троє учасників відповідають на 40 питань; кожен з них отримує 4 нові права на
помилку; виграє той, хто збереже право і отримає найбільшу кількість балів; за кожне
збережене право нараховуються додаткові 10 балів.
3. Dla uczestników turnieju przewidziano nagrody.
На учасників турніру чекають нагороди.

