
Załącznik  do Regulaminu Konkursu „Małopolski Instruktor Roku 2012” 
(Organizator MSNKK) 

 

Regulamin  konkurencji    
 

„ PRZEPISY  DROGOWE  I  SZKOLENIA ” 
 

- rozwiązywanie testów, pisemnie lub komputerowo na czas - 5 minut. 
 
1 -Celem tej konkurencji jest sprawdzenie wiadomości zawodnika, niezbędnych w pracy każdego 

instruktora nauki jazdy, oraz szybkość podejmowania trafnej decyzji. 
2 –Konkurencja polega na rozwiązywaniu dowolnej ilości pytań testowych na komputerze, lub 

pisemnie, w ograniczonym czasie – 5 minut. 
3 – Pytania są utajnione i dostarczone przez Koordynatora z PFSSK. 
4 – Każde pytanie zawiera jedną, dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi. 
5 – Przebieg zawodów : 

- podobnie jak na egzaminie państwowym – osoby na salę wpuszczane są po sprawdzeniu 
dowodu tożsamości. Każdy zawodnik zajmuje odpowiednio przydzielone miejsce. Przed 
rozpoczęciem zawodów, sędzia instruuje zawodników o sposobie wykonania zadania, oraz o 
konieczności parafowania (każdej zmiany) podpisem z wyszczególnieniem prawidłowej 
odpowiedzi z boku pytania na podpisanym arkuszu odpowiedzi. Po objaśnieniach, Komisja w 
drodze losowania, rozdaje zestawy pytań testowych, które się różnią. Na sygnał sędziego 
„start” wszyscy równo zaczynają rozwiązywać testy i po równym czasie 5 minut - na sygnał 
„koniec”, należy odłożyć test, przybory do pisania i wyjść z sali. 

6 – Komisja Sędziowska zbiera arkusze ocen i sprawdza wyniki. Po zsumowaniu przyznanych 
punktów dodatnich, można określić kolejność zwycięstwa w tej konkurencji i przyznać 
odpowiednie punkty za zajęte miejsce.  

7 – Punktacja (za każde pytanie w którym) : 
- postawiono wszystkie prawidłowe odpowiedzi       – otrzymuje  3   punkty     „+”   dodatnie 
- postawiono choć jedną nie prawidłową odpowiedź – otrzymuje  3   punkty     „-— ”  ujemne 
- nie postawiono żadnej odpowiedzi                        – otrzymuje  0   punktów 

8 – W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej ilości punktów dodatnich –  
      o ostatecznej kolejności decyduje liczba błędnych odpowiedzi w poszczególnych pytaniach.       
9 – Kary :  
         -za jednorazowe przekazywanie lub korzystanie z niedozwolonej pomocy ujmuje się             

zawodnikowi 10 punktów, 
         -za powtórne przekazywanie lub korzystanie z niedozwolonej pomocy zawodnik może            

być zdyskwalifikowany, 
         -pytanie rozwiązane po czasie zakończenia – nie będzie uznawane. 
10 – Konkurencję wygrywa zawodnik który uzyska największą liczbę dodatnich punktów.  
11 – Punktacja końcowa :  

          I   miejsce – 50 punktów 
       II  miejsce – 47 punktów 
      III miejsce – 45 punktów   - kolejne miejsca obniżane są o 1 punkt. 

12 –Zawodnicy którzy uzyskali takie same wyniki, zajmują to samo miejsce w konkurencji (z 
wyjątkiem miejsca I i II, gdzie ewentualnie można zarządzić dogrywkę). 

13 – Punkty końcowe doliczane są zawodnikom do ogólnej, finałowej klasyfikacji zawodów.  
14 – Dopuszcza się dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzcy tej konkurencji. 

 
 

Organizator Konkursu : MSNKK 


