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„Od Wadowic do Rzymu” 
11-14.06.2009              Częstochowa  

 
ZASADY OCENY ZADAŃ W FINALE 

 
1. Do oceny wszystkich zadań w finale powołana zostanie Komisja  Konkursowa , w skład 

której wchodzą: członkowie Komisji ds . Filatelistyki Młodzie Ŝowej ZG PZF 
(sprawdzanie testów) oraz sędziowie filatelistyczni powołani do oceny eksponatów  
przez GKS  i Prezydium ZG PZF na wniosek organizatorów konkursu. 

 
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej  jest przewodniczący komisji ds. Filatelistyki 

MłodzieŜowej ZG PZF lub w razie nieobecności osoba upowaŜniona. 
 
3. Finał konkursu rozgrywany jest w trzech grupach: 

a.  szkół podstawowych   
        b. gimnazjów 
        c. szkół ponadgimnazjalnych. 
    
4. Finał konkursu składa się z następujących obowiązkowych części: 

a. Test z wiedzy tematycznej  (30 pytań) - do zdobycia po jednym punkcie za kaŜda   
      prawidłową odpowiedź.                                               maksymalnie 30 pkt. 
b. Test z wiedzy filatelistycznej  (30 pytań) – po jednym punkcie za kaŜdą prawidłową  
      odpowiedź.                                                                   maksymalnie  30 pkt. 
c. Wykonanie mini eksponatu filatelistycznego (1+ 4 karty).      max.20 pkt.  
d. Ocena posiadanego eksponatu.                                                max.10 pkt.  

 
5. Ocena zadań konkursowych : 
 

Ocena zadań konkursowych 4a, 4b, 4c b ędzie anonimowa. Ocena zadania 4d 
przeprowadzona zostanie metod ą otwart ą przy udziale finalisty opiekuna i s ędziów. 
 
a. wykonanie wszystkich  zadań konkursowych nadzorują członkowie Komisji, a w razie    
      potrzeby dokooptowani opiekunowie . 
b. osoby nadzorujące wykonywanie zadania nie mają prawa ingerowania w pracę  finalisty. 
c. KaŜdy uczestnik finału otrzymuje zakodowaną kopertę zbiorczą w której znajdują się testy, 

materiały do budowy mini eksponatu (karty, walory) oraz druga koperta (zakodowana  tym 
samym symbolem co pierwsza), a w niej druk do wypisania danych uczestnika finału.  

d. Po zakończeniu prac członkowie Komisji odbierają od finalistów  koperty zbiorcze które 
powinny zawierać:  dwa testy, mini eksponat i kopertę z danymi osobowymi. 

     FINALIŚCI RÓWNIEś NIE ZNAJĄ SWOJEGO KODU.    
e. Testy oceniają członkowie Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF wg. zasad   

podanych w pkt. 3. 
f. Mini eksponat  wykonywany jest na 5 kartach z jednakowego materiału   
      filatelistycznego, przygotowanego przez Komisję ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF.    
      (Temat podany zostanie do wiadomości razem z  materiałami konkursowymi). 
g. Kopertę z mini eksponatem otrzymują sędziowie i oceniają zgodnie z przyjętymi   

i zatwierdzonymi zasadami a uzyskana ocenę wpisują na kopercie zbiorczej. 



h. Po zakończeniu oceny wszystkich mini eksponatów, we wszystkich grupach wiekowych 
Komisja otwiera koperty z danymi osobowymi finalistów, porównuje je z godłem i wpisuje 
zdobyte punkty na zbiorczą listę. 
 

 
KaŜdy finalista za to zadanie mo Ŝe uzyska ć maksymalnie 20 pkt.. w tym za:   

1. Plan                                                                     - 4 
2. Rozwinięcie                                                         - 3 
3. Prawidłowa klasyfikacja materiału                       - 3 
4. Objaśnienia tematyczne                                      - 3 
5. Wiedza filatelistyczna                                          - 2 
6. Wykorzystanie otrzymanego materiału               - 3 
7. Ogólne wraŜenie estetyczne                               - 2 
 

6.  Ocena własnego („przywiezionego”) eksponatu . 
            
       Maksymalnie mo Ŝna otrzyma ć 10 pkt. 

a. Uczestnik finału zobowiązany jest przywieźć własny eksponat, w przeciwnym razie   
      świadomie rezygnuje z punktów za to zadanie. 
b. Eksponat powinien odpowiadać wymaganiom regulaminowym PZF (karty                          
      w koszulkach, opisane na  odwrocie imieniem i nazwiskiem , ponumerowane).   
      Oceniane będą eksponaty wyłącznie z oficjalnych klas wystawienniczych (bez klasy  
      Open). 
c. Finaliści przywoŜą do oceny eksponat zawierający: 

16 kart – grupa I - szkoły podstawowe   
 32 karty  grupy II - gimnazja i  III - szkoły ponadgimnazjalne  

d. Z przywoŜenia eksponatu zwolnieni będą finaliści, których eksponaty oceniane były juŜ na 
wystawach konkursowych PZF które odbyły się od wrze śnia 2005 r.  

      Punkty według zał ączonej propozycji .(zał. 1) 
      10,9 -  za udział w wystawie I stopnia 
        8,7 -  za udział w wystawie II stopnia 
           6 -  za udział w wystawie III stopnia       
      przyznane zostaną na podstawie metryki eksponatu. którą naleŜy okazać komisji   
      sędziowskiej.       

        
         Eksponaty nowe (nie oceniane dotychczas) zostaną ocenione według poniŜszych 

zasad:  
      95 – 100 pkt.    10 pkt. 
      90 -   94               9 
      85 –  89               8 
      80 –  84               7 
      75 –  79               6 
     70 – 74                5  

65 – 69                4  
60 – 64                3  

     55 – 59                2  
     50 – 54                1  
                       
Komisja s ędziowska nanosi na zbiorczy arkusz punkty uzyskane przez finalistów 
we wszystkich zadaniach, maksymalnie mo Ŝna uzyska ć 90 pkt. Ich suma stanowi   
o zajętym miejscu w finale i o awansie do ścisłego finału. 
 


