
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU                  

PRZYRODNICZEGO „Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” 

 

Cele konkursu 
  

 Zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem 

i pięknem 

 Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy 

przyrodniczej i matematycznej 

 Określenie ogólnego poziomu wiedzy przyrodniczej i matematycznej w danej klasie 

 Wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań 

 Stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa 

 Rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, współpracy w grupie, redagowania 

tekstów, wypowiadania na forum, rozwiązywania problemów, planowania, 

analizowania, przewidywania, podejmowania decyzji 

 Kształtowanie umiejętności pracy z TIK 

 Integracja zespołu klasowego i współpraca z wychowawcą 

  

Organizacja i terminarz konkursu 

I etap – 22.03.2018 r. (czwartek) – indywidualny test z ogólnej wiedzy 

przyrodniczej. O godzinie testu uczniowie zostaną poinformowani przez 

wychowawców klas na tydzień przed I częścią konkursu.  

II etap –  23.03.2018 r. (piątek) – plakat prezentujący walory przyrodnicze 

wylosowanego parku narodowego (cała klasa, praca w grupach). 

III etap – 26.03.2018 r. (poniedziałek) – quiz z narzędziami TIK. 

 

  

  

Zakres i tematyka 

Konkurs przyrodniczy „Z przyrodą za pan brat” swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć 

i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu 

przyroda. Pytania obejmują zakres wiedzy i umiejętności przedmiotowe, kształtowane na 

podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN. Zagadnienia do 

konkursu zostaną podane przez nauczyciela.  



Przebieg konkursu 

  

  
W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie. Rywalizują ze sobą poszczególne klasy. 

  

 

I etap  

 

1. Pytania do przeprowadzenia I etapu przygotuje nauczyciel przyrody. Każda klasa 

otrzyma zagadnienia odpowiednie do wymagań określonych w podstawie 

programowej przedmiotu przyroda (nowa podstawa programowa – klasa 4, stara 

podstawa programowa klasy: 5-6, klasa 7 bazując na wiedzy, którą zdobyła do 

klasy 6) do przygotowania się do testu na 3 tygodnie przed I etapem konkursu. 

 

2. Test zostanie przeprowadzony równocześnie we wszystkich klasach IV-VII. 

 

3. Test będzie trwać 45 minut i składać się będzie z 25 pytań zamkniętych. Poprawna 

jest jedna odpowiedź. 

 

 

4. Każdy test oceniony zostanie punktowo, natomiast wyniki poszczególnych klas 

zostaną podsumowane procentowo.     

 

5. W skład Komisji wchodzą nauczyciel przyrody p. Dagmara Kacperska                            

i koordynator projektu unijnego p. Magdalena Kardas. 

  

  

II etap  

  

1. Celem tego etapu jest przygotowanie plakatu prezentującego walory przyrodnicze 

wylosowanego przez klasę parku narodowego. 

 

2. Przewodniczący klasy losuje jeden z pięciu parków narodowych przygotowanych 

przez Komisję Konkursową. 

 

 

3. Klasa z pomocą wychowawcy zostanie podzielona na grupy, w których wykonają 

następujące zadania: 

  

1) Wyszukiwanie informacji na temat wylosowanego parku. 

2) „Przesiewanie” informacji. 

3) Poprawne redagowanie treści i umieszczanie ich na plakacie. 

4) Oprawa plastyczna. 

5) Prezentacja plakatu na forum klasy w obecności komisji. 

  



Materiały do plakatu uczniowie przygotowują poza szkołą, natomiast wykonanie 

plakatu nastąpi w szkole w czasie 2 godzin zegarowych. 

  

4. Każda część plakatu zostanie oceniona przez Komisję Konkursową w skład, której 

wchodzą p. Marcin Wieczorek i p. Magdalena Kardas. 

 

III etap  

 

1. Ta część konkursu polega na rozwiązaniu 15 zadań przygotowanych przez Komisję 

przy użyciu tablicy interaktywnej.  

 

2. Cała klasa bierze w nim udział. Po wyświetleniu zadania uczniowie mają 2 minuty na 

zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi. W sytuacji, gdy padnie kilka propozycji to 

lider zespołu (przewodniczący klasy) podaje ostateczną odpowiedź. Jednakże nie 

może on podać innego rozwiązania zadania, niż typowane w klasie. 

 

 

3. Zadania dotyczą m.in. odgadywania odgłosów zwierząt oraz rozpoznawania zwierząt 

przedstawionych na ilustracjach. W tej części uczniowie muszą wykazać się również 

znajomością klimatu, cech charakterystycznych oraz świata roślin i zwierząt kilku 

stref krajobrazowych tj. wilgotnego lasu równikowego, sawanny, pustyni, tajgi, strefy 

śródziemnomorskiej.  

 

4. Wynik przedstawiony w procentach dodawany jest do pozostałych części. 

 

5. W skład Komisji wchodzą p. Izabela Łatkowska – Pacocha i p. Waldemar Lipiecki. 

 

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu nastąpi 28.03.2018 r. (środa). Nagrodą w konkursie jest bezpłatna 

kilkudniowa wycieczka na terenie naszego kraju. Ponadto z puli osób, które nie zostały 

finalistami konkursu komisja wybierze 15 uczestników, którzy najlepiej napisali I część 

konkursu. Dla nich przewidziane są nagrody specjalne.  

Uwaga! Pytania odnośnie konkursu można kierować do p. Dagmary Kacperskiej oraz p. 

Joanny Skura – Sądelskiej. Uczniowie mogą również skorzystać z dostępnych źródeł 

informacji: książek, atlasów, encyklopedii, czasopism, płyt CD itp., które znajdują się w 

bibliotekach w szkole i w pracowni przyrodniczej. W przygotowaniach do konkursu pomocą 

służy p. Dagmara Kacperska.  

 

POWODZENIA!  


