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Cele konkursu: 

- kształtowanie świadomości ekologicznej, 

- rozwijanie  zainteresowań ekologicznych , przyrodniczych 

- poznanie  zależności  w funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach  

organizacji, 

- integracja wiedzy z różnych dziedzin do wyjaśnienia zjawisk i procesów 

biologicznych 

- wzbogacanie  wiedzy   i umiejętności  uczniów  

- kształtowanie  postaw proekologicznych 

 

 
 
Głównym sponsorem Gminnego Konkursu  Ekologiczno-Biologicznego   jest Burmistrz 

Miasta i  Gminy Mirsk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin Gminnego  Konkursu 

Ekologiczno-Biologicznego. 

 
1. W  konkursie  mogą  brać udział  uczniowie  klas gimnazjalnych. 

2. Konkurs składa się  z dwóch  etapów: 

Etap I – klasowy 

Etap II - szkolny 

 

Etap I – klasowy 

- zorganizowanie  etapu klasowego, podczas którego następuje wyłonienie  uczniów  

chętnych  do startu  w konkursie, 

- zapoznanie tych uczniów ze spisem obowiązującej literatury oraz  zakresu  

problematyki, 

- etap podstawowy  odbywa się w klasach  ( w terminie  ustalonym  przez Szkolną  

Komisję Konkursową )  

- każdy uczestnik rozwiązuje test  złożony z  30 zadań,  opracowany przez Szkolny 

Komitet  Konkursowy. 

- w drodze  eliminacji  ,  z każdej klasy  5-ciu najlepszych  uczniów  przechodzi  do 

następnego  etapu. 

 

Etap szkolny (międzyklasowy) 

- każdy uczestnik  rozwiązuje  część pisemną  która składa się  z 30  zadań (zadania 

opracowuje  szkolna  komisja konkursowa)  

- po sprawdzeniu testów  przez  jury 5-ciu najlepszych  uczestników  (którzy  uzyskali  

największą  ilość punktów  , przechodzi do części  ustnej. 

- część ustna składa się  z losowanych  zestawów pytań  problemowych (zestaw  składa 

się  z 5- ciu pytań  , za  każde  z pytań maksymalnie  można uzyskać  3 pkt) 

- wyniki części ustnej  każdego  finalisty  są  sumowane  z jego rezuktatem z części 

pisemnej i decydują o kolejności  miejsc. 

- laureatem konkursu zostaje uczeń  który uzyskał  największą  łączną  liczbę punktów. 

 

 

 



Tematyka  Konkursu: 

 

1. Struktura  i funkcje  komórki. 

2. Czynności życiowe  organizmów. 

3. Budowa i funkcjonowanie  organizmów człowieka. 

4. Organizmy i ich środowisko . 

5. Populacja , biocenoza , ekosystem 

6. Woda , gleba , powietrze  i ich ochrona 

7. Gospodarka  rolna i leśna 

8. Ochrona przyrody 

9. Stan  zdrowia  i choroby 

10. Aktualne zagadnienia  dotyczące nauk przyrodniczych. 

 

 

 

 

 

 

Zalecana literatura: 

 

M. Kłyś – Biologia  dla o gimnazjum  część pierwsza] 

W. Gołda, M. Kłyś, J. Wardas – Biologia  dla gimnazjum  część druga  

M. Kłyś , K. Żbikowska-Zdun – Biologia  dla gimnazjum  część trzecia 

A. Kowalczyk – Mini eko – vademecum 

B. Koźniewska, M. Kwiećińska  - „Zieloną ścieżką” 

T. Umiński – Ekologia – środowisko - przyroda 

 

 

Praca  zbiorowa  pod redakcją  W. Mizerskiego – tablice biologiczne  

 

 

 

Opracowała :  Grażyna Zaliwska 

 


