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SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY 
Eliminacje szkolne  

 
 
 

 Turniej ma na celu przybliżenie uczniom zagadnień z zakresu ochrony i 
kształtowania środowiska w formie najbardziej lubianej i przystępnej, czyli przez 
zabawę. Przygotowania do turnieju należy rozpocząć dużo wcześniej, na godzinach 
wychowawczych, ponieważ dużą rolę odgrywa tu praca zespołowa – do współpracy 
należy zaangażować jak największą liczbę uczniów.  

Organizator konkursu przygotowuje dla wychowawców materiały na temat 
przebiegu turnieju (załącznik 1). Pierwszym etapem jest przeprowadzenie wśród 
uczniów na godzinie wychowawczej ankiety ekologicznej (załącznik 2). Dwie osoby, 
które zdobędą największą ilość punktów z ankiety będą reprezentowały klasę na 
turnieju szkolnym. Wychowawca rozdziela uczniom zadania do wykonania przed 
turniejem oraz podaje termin ich wykonania. 
 
Każda klasa ma przygotować: 
-plakat ekologiczny              
-hasła ekologiczne 
-strój ekologiczny;       
 
Termin wykonania prac plastycznych upływa 15 kwietnia, kiedy to komisja złożona 
z osób wchodzących w skład jury ocenia w skali od 0 do 5 plakaty i hasła ( każda praca 
ma zawierać informacje, która klasa je wykonała). Strój ekologiczny należy 
przygotować na turniej. 

Organizator turnieju wybiera wśród młodzieży dwie osoby prowadzące turniej 
oraz powołuje 3-osobowe jury. 

W skład drużyny wchodzi po 8 osób z profilów klas: technikum ekonomiczne, 
technikum żywienia, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i liceum/technikum 
agrobiznesu. 

Przed turniejem należy przygotować salę i stworzyć odpowiedni nastrój -  np.: 
rozwiesić plakaty ekologiczne, hasła, umieścić obandażowany globus z ponaklejanymi 
plastrami, stworzyć małe wysypisko śmieci z butelek plastikowych, torebek foliowych 
itp. Zadbać o nagłośnienie (dobrym podkładem muzycznym jest pieśń Jerzego Kofty 
„Pamiętajmy o ogrodach”). Dla drużyn i jury przygotować stoliki i krzesła, dla uczniów 
kibicujących ławeczki. Na dużym arkuszu brystolu należy przygotować tabelę 
(załącznik 4), gdzie jedna z osób prowadzących wpisywać będzie punktację oraz 
przygotować numerki i problemy do losowania, punkty dla jury, krzyżówki dla 
poszczególnych drużyn oraz odpowiedzi do zagadnień dla jury.  



 2

 
Po rozpoczęciu konkursu drużyny poszczególnych klas zajmują wyznaczone miejsca. 
Następuje pierwsza konkurencja – seria pytań (załącznik 5). Każda drużyna losuje 
numer pytania, za poprawną odpowiedź uzyskuje 2 punkty. Punktacja jest na bieżąco 
zapisywana w tabeli. Drugim punktem turnieju jest prezentacja plakatu ekologicznego - 
punktacja od 0 do5 punktów. Następnie drużyny otrzymują do rozwiązania krzyżówkę 
ekologiczną (załącznik 6). Za każde prawidłowo podane hasło drużyna uzyskuje 1 pkt. 
W czasie sprawdzania przez jury krzyżówek prowadzący czyta hasła i podaje 
prawidłowe odpowiedzi. Następnie każda drużyna losuje zagadnienia o światowych 
problemach ochrony środowiska. Przygotowuje odpowiedzi według schematu: 
przyczyna, skutek, rozwiązanie (załącznik7). Za każdą prawidłowo przedstawioną część 
odpowiedzi jury przyznaje do 2 punktów – razem  drużyna może uzyskać maksymalnie 
6 punktów. W czasie, gdy drużyny przygotowują się do odpowiedzi na wylosowane 
zagadnienia, następuje podsumowanie punktacji za gazetkę ekologiczną i wystawę na 
temat zdrowej żywności. Kolejnym etapem turnieju jest prezentacja i ocena w skali od 0 
do 5 punktów haseł ekologicznych przedstawianych zespołowo przez klasę oraz stroju 
ekologicznego. Na koniec następuje podsumowanie punktacji i ogłoszenie zwycięskiej 
drużyny i klasy.  

Uczniowie biorący udział w turnieju otrzymują dyplomy. Jako nagrodę dla 
zwycięskiej klasy proponujemy wycieczkę. W wycieczce powinni również wziąć 
udział: uczniowie z innych klas, którzy zdobyli największą ilość punktów w ankiecie 
ekologicznej i wszyscy uczniowie, którzy brali udział w organizacji konkursu – 
prowadzący, jury. 
Wyniki turnieju przedstawić można również w gazetce szkolnej. 
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Informacje o przebiegu konkursu ekologicznego.    Załącznik 1 
 
I etap – ankieta ekologiczna przeprowadzona w klasie (2-4 osoby, które zdobędą 
największą ilość punktów, biorą udział w turnieju szkolnym). 
 
Prace plastyczne (przygotowane przez klasę): 
- plakat ekologiczny 
- hasło ekologiczne 
- strój ekologiczny (na turniej) 
Termin wykonania prac plastycznych – do 15 kwietnia 
 
II etap - Turniej szkolny  ( 22 kwietnia ) 
Zakres wiadomości: 
a) Światowe problemy ochrony środowiska wg schematu:  przyczyna, skutek, 
rozwiązanie  
- kwaśne deszcze 
- dziura ozonowa 
- ginące lasy 
- zagrożenie przyrody 
- marnotrawstwo zasobów 
- skażenie nuklearne 
- efekt cieplarniany 
- wysypiska śmieci 
b) Źródła zanieczyszczeń i sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody 
i gleby. 
c) parki narodowe, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, rośliny i zwierzęta prawnie 
chronione, rezerwat przyrody, organizacje zajmujące się ochroną przyrody. 
 



 4

Tabela z punktacją                                                                                     załącznik 4 
 
 
KLASA 

 
Seria pytań  
2 pkt. 

 
Krzy żówka- 
8 pkt. 

 
Plakat 
0 – 5 pkt. 

 
Problemy 
środowiska 
0 – 6 pkt. 

 
Hasło 
ekologiczne 
0 – 5 pkt. 

 
Strój 
ekologiczny 
0 – 5 pkt. 

 
Suma 
punktów 
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PROGRAM TURNIEJU:                                                                      załącznik 8 
                                                                 
 
1) Seria pytań - każda drużyna losuje numer pytania . Za poprawną odpowiedź – 2 pkt 
 
2) Krzyżówka ekologiczny – każda drużyna otrzymuje zadania do wykonania – punktacja: 

za każde prawidłowo wykonane zadanie 1 pkt. 
 
3) Prezentacja plakatu ekologicznego   punktacja: 0 – 5 pkt. 
 
4) Światowe problemy ochrony środowiska. Każda drużyna losuje zagadnienie i odpowiada 

wg schematu: przyczyna, skutek, rozwiązanie. Za każdą część odpowiedzi:   0 – 2 pkt. 
 
5) Przedstawienie haseł ekologicznych;   0 – 5 pkt. 
 
6) Prezentacja stroju ekologicznego;   ocena 0 – 5 pkt. 
 
7) Podsumowanie punktacji; ogłoszenie zwycięskiej drużyny i klasy 
 
8) Wręczenie znaczków ekologicznych i dyplomów drużynom i przypomnienie, że 

zwycięska klasa wraz z osobami biorącymi udział i przygotowującymi turniej oraz 
przedstawicielami klas otrzymają cenne nagrody. 
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Przebieg turnieju ekologicznego 
 
1. Powitanie: 

Witam wszystkich uczniów i nauczycieli na turnieju ekologicznym zorganizowanym 
z okazji Dnia Ziemi . . 

 
2. Maszerujące hasło. 

Prosimy wszystkich o skandowanie maszerującego hasła. („...............” - hasło zapisane 
na transparencie i prowadzone przez uczniów.) 
 

3. Słowo na temat. 
 

Ziemia dziś przeżywa kryzys. 
My, ludzie, zdominowaliśmy Ziemię bardziej niż zdołał to uczynić jakikolwiek inny gatunek. Naszej 
planecie grozi ogromne niebezpieczeństwo, bo w wyniku naszej aktywności poniesie ona 
niepowetowaną szkodę. Nasza żądza jej skąpych zasobów zagraża wszystkiemu – od atmosfery po 
życie roślinne i zwierzęce. 

 Zagrożenie jakie stanowi człowiek dla Ziemi nie jest nowe. Już przed 10000 lat pojawienie się 
myśliwych w Ameryce Północnej spowodowało wyniszczenie mamutów. Ale od kiedy przed 200 
laty rozpoczęła się rewolucja przemysłowa groźba ta znacznie wzrosła i skoro wzrasta tempo 
rozwoju ekonomicznego nasuwa się potrzeba nowych rozwiązań. 
 Ziemia jest niszczona na niezliczone sposoby. Spaliny samochodowe i kominy fabryczne 
zanieczyszczają powietrze. Gazy z ponad dźwiękowych samolotów i aerozole są przyczyną dziury 
w ochronnej warstwie ozonowej atmosfery. Rzeki są zatruwane przez nawozy sztuczne. Rzadkie 
gatunki zwierząt i roślin giną bezpowrotnie. Wyrąbuje się lasy, rozległe wiejskie obszary giną pod 
cementem, zniszczeniu ulegają piękne fragmenty wybrzeża morskiego. 

 Źródłem tych problemów jest rosnące w zawrotnym tempie zużycie energii i innych 
zasobów, które rozpoczęło się w Europie i Ameryce , a teraz rozprzestrzenia się w świecie 
niczym choroba. Wiele osób uważa, że dopóki nie wyleczymy się z tej potrzeby konsumpcji, 
zniszczymy i Ziemię, i siebie. 

 
4. Maszerujące hasło. 
 
5.  Zapraszamy na turniej.  

Przygotowania do turnieju trwały ju ż wcześniej, dzisiaj drużyny zaprezentują 
swoje prace i wiadomości na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska i nie 
tylko. Pod koniec turnieju nastąpi podsumowanie ogólnej punktacji i dowiemy się, 
która dru żyna zdobyła pierwsze miejsce. Życzymy wszystkim klasom powodzenia i 
prosimy o kibicowanie swoim drużynom. 

 
6. Przedstawienie drużyn i jury. 

Prosimy drużyny o zajęcie miejsc na scenie. Poszczególne konkurencje turnieju będzie 
oceniać jury w składzie: 
• ……………........... 
• ............................... 
• . ............................ . 
Proszę o przedstawienie się drużyn. 
Drużyna zespołu klas ………………………………… w składzie: 
. 
. 

7. Przebieg turnieju. 
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a) Seria pytań. 
Pierwszą konkurencją jest seria pytań. Każda drużyna losuje numer pytania. Za 
odpowiedź otrzymuje do 2 punktów. Punktację zapisujemy w tabeli. 
 
b) Plakat  ekologiczny. 
Teraz proszę o zaprezentowanie przez drużyny plakatu ekologicznego. Jury przyznaje 
każdej klasie od 0 do 5 punktów. 
 
c) Krzyżówka ekologiczna. 
Następną konkurencją turnieju jest konkurs drużyn. Proszę o rozdanie zestawów. Za 
każde prawidłowo wykonane zadanie drużyna uzyskuje 1 punkt. 

Maszerujące hasło. 
Drużyny kolejno odczytują zadania i je wykonują. 

Prosimy jury o podanie ilości uzyskanych punktów przez drużyny. 
 
 
d) Światowe problemy ochrony środowiska. 
Następna konkurencja to światowe problemy ochrony środowiska. Drużyny losują 
zagadnienia dotyczące zagrożeń środowiska i przygotowuję odpowiedzi według 
schematu: przyczyna, skutek, rozwiązanie. Za każdą prawidłowo podaną część 
odpowiedzi jury przyznaje do 2 punktów, razem drużyna może uzyskać maksymalnie 6 
punktów. 
 
e) Podsumowanie punktacji za gazetkę i wystawę zdrowej żywności. 
W czasie kiedy drużyny przygotują się do odpowiedzi, podsumujemy punktację za 
gazetkę i wystawę zdrowej  żywności, które przygotowane zostały w klasach. 
 

Proszę drużyny o omówienie wylosowanych problemów ochrony środowiska a 
jury o ocenę. 
f) Hasło ekologiczne. 
Każda klasa miała za zadanie przygotować hasło ekologiczne, które teraz proszę 
przedstawić. Jury ocenia treść hasła i sposób zaprezentowania  go w skali od 0 do 5 
punktów. 

  (np.:  
Żyj ekologicznie, bo zginiesz tragicznie. 
Nie zaśmiecaj środowiska, dbaj o Ziemię, będzie czysta. 
Czy wygramy, czy przegramy i tak śmieci pozbieramy. 
Hej, hej, hej – ekologia jest OK. 
Wygramy, wygramy – bo Ziemię oczyszczamy. 
Każdy to wie – klasa 1 d.) 

 
g) Strój ekologiczny. 
Ostatnim etapem naszego turnieju jest prezentacja stroju ekologicznego. Prosimy 
przedstawicieli klas o wejście na scenę. Jury ocenia strój w skali od 0 do 5, biorąc pod 
uwagę pomysłowość, wykorzystanie surowców wtórnych oraz brawa publiczności. 
 
h) Podsumowanie punktacji. 

W tej chwili następuje podsumowanie punktacji i za chwilę dowiemy się, która 
klasa zwyciężyła w naszym turnieju. Przypomnę, że nagrodą dla zwycięskiej 
drużyny jest wycieczka. 
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Maszerujące hasło. 
 

i) Ogłoszenie zwycięskiej drużyny. 
Pierwsze miejsce w turnieju ekologicznym zajęli przedstawiciele klas…………. 
............gratulujemy. 
Drugie miejsce ................. 
Na trzecim miejscu znajduje..................... 
 

Mamy nadzieję, że bawiąc się, przybliżyliśmy również wszystkim zagadnienia, 
które są ważne dla naszego zdrowia i życia naszej planety. Chrońmy Ziemię zaczynając 
od siebie. Podziękowanie. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego turnieju 
oraz drużynom i klasom za aktywny w nim udział. 

 
 
 
 


