
                                                                                                                            
 

 

 

REGULAMIN 

XII POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Z POWIATU GŁOGOWSKIEGO 

 

„POZNAJ SWÓJ ORGANIZM” 
 

Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie wraz z P C P P P  i  D N w Głogowie organizuje  

w roku szkolnym 2015/2016  XII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy, do którego zaprasza 

uczniów szkół podstawowych z powiatu głogowskiego.  

 

I. Cele konkursu:  

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych u uczniów; 

- wspieranie uzdolnień uczniów; 

- rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych źródeł wiedzy przyrodniczej. 

 

II. Udział w konkursie: 

uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie kl. IV, V lub VI szkół podstawowych  

z powiatu głogowskiego oraz Szkoły Podstawowej w Grębocicach 

 

III. Organizacja konkursu: 

konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

1 etap – szkolny 

Przeprowadza każda placówka w dowolnym terminie wg ustalonych przez siebie kryteriów. 

W wyniku eliminacji należy wyłonić: 

- 2 uczniów (jeżeli w szkole jest do 2 klas VI), 

- 3 uczniów (jeżeli w szkole są 3 lub 4 klasy VI) 

- lub 4 uczniów (przy większej ilości klas VI) 

- Szkoła, z której uczniowie zajęli w XI Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 

miejsce I, II lub III ma prawo zgłosić do konkursu jedną dodatkową osobę | 

( SP 14, SP 3, SP 12). 

Protokół z eliminacji szkolnych, sporządzony wg załączonego wzoru należy przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2015r. na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA 

NR 14 , ul. Królewska 12, 67-200 Głogów  lub faxem na nr 076 834 72 96. 

 

                            P C P P P  i  D N 

                             Ośrodek Doradztwa  Metodycznego 

                               67-200 Głogów ul. Jedn. Robotniczej 38 

e-mail: szkolenia.@pcpppidn.eu  

tel./fax ( 076) 833 32 11 

mailto:szkolenia.@pcpppidn.eu


 

2 etap – powiatowy 

Odbędzie się 13.01.2016r. o godzinie 9.30 , w Szkole Podstawowej nr 14. 

Finał – test wiedzy i umiejętności przyrodniczych przeprowadza Komisja Konkursowa. 

- Bezpośrednio po konkursie prace uczniów zostaną sprawdzone. 

- Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów  

i uplasują się na 3 pierwszych miejscach. 

- W zależności od poziomu konkursu komisja może ustalić większą liczbę laureatów. 

- Szkoła, która uzyska najwyższy średni wynik punktowy otrzyma dyplom i puchar  

przechodni. Warunkiem zatrzymania pucharu na stałe jest wygranie 3 kolejnych  

konkursów.  

- Po ogłoszeniu wyników nastąpi wręczenie nagród, wyróżnień, pamiątkowych 

dyplomów dla uczestników i opiekunów.    

                                                                               

IV. Test finałowy: ( UWAGA WAŻNE!!!) 

- Test finałowy ułoży pani mgr  Agnieszka Jabłońska, nauczycielka biologii  

w Gimnazjum nr 2 w Głogowie 

- Test finałowy będzie oparty o „bank pytań”. W tym celu ,każda placówka, która chce wziąć 

udział w konkursie, powinna do dnia 27 listopada 2015 przesłać co najmniej 10 pytań  

z podanego zakresu materiału na adres e-mail pani Agnieszki Jabłońskiej: 

agnieszka.marta.jablonska@gmail.com Propozycje pytań proszę podpisać nazwiskami 

autorów i podać nazwę placówki. Do pytań proszę dołączyć klucz odpowiedzi. Przesyłając 

pytania proszę prosić o potwierdzenie ich otrzymania. 

- Do testu zostanie wybrana taka sama ilość pytań z każdego nadesłanego zestawu. Nadsyłane 

pytania muszą być tak sformułowane, aby można było je ocenić na 1 punkt. Zestaw 

powinien zawierać przynajmniej 6 pytań zamkniętych. Jeśli będą dołączone rysunki, należy 

pamiętać, że test będzie czarno-biały i wcześniej sprawdzić czy ilustracje są czytelne  

po wydrukowaniu.  

- Autorka testu umieści w nim od 3 do 5 własnych pytań. 

- Komisji przewodniczy Iwona Rogowska– doradca metodyczny w P C P P P  i  D N  

w Głogowie. 

 

                                                                                         

V. Zakres materiału. 

 

Konkurs ma za zadanie zbadać wiedzę i umiejętności uczniów, w zakresie programu szkoły 

podstawowej, dotyczącą funkcjonowania organizmu człowieka. Będzie obejmował następujące 

zagadnienia: 

- Budowa i funkcjonowanie następujących układów człowieka: 

- Układ pokarmowy; 

- Układ oddechowy; 

- Układ krwionośny; 

- Układ ruchu; 

- Układ rozrodczy; 

- Narządy zmysłów; 

- Czynności życiowe człowieka: 

- Odżywianie; 

- Oddychanie; 

- Krążenie; 

- Odbieranie bodźców i reagowanie na nie; 

- Poruszanie się; 

- Rozmnażanie; 



Zakres treści, wymagany na konkursie obejmować będzie materiał dotyczący powyższych 

zagadnień, zamieszczony w podręcznikach do przyrody z nowej podstawy programowej 

wydawnictw WSIP, NOWA ERA i KLET 

         

Regulamin opracowała: 

Beata Ogrodnik 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKÓŁ  
 

Z ELIMINACJI SZKOLNYCH  

XII POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

 

„POZNAJ SWÓJ ORGANIZM” 

 

 

Dnia ……….... w Szkole Podstawowej …………………..................... 

odbył się etap szkolny XII Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.  

W eliminacjach wzięło udział ……………… uczniów. 

 

Do finału zakwalifikowali się (proszę wpisać pismem drukowanym): 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Opiekun 

    

    

    

    

    
 

 

 

Komisja konkursowa:                                                  Dyrekcja szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 
miejscowość i data 

 

 

 


