Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów i uczniów klas VII szkół podstawowych
do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Biologiczno – Ekologicznym
pt. „Człowiek i środowisko”
Regulamin konkursu:
1. Wstęp.
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Mikołowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII
szkół podstawowych powiatu mikołowskiego i odbędzie się 09 marca 2018 r. o godz. 12.30
w siedzibie szkoły przy ul. Pokoju 4 w Mikołowie.

2. Cele konkursu.

3.

4.

5.

6.

- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
- Kształtowanie świadomości ekologicznej.
- Stworzenie możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych.
Sposób przeprowadzenia konkursu.
Konkurs jest jednoetapowy. Przeprowadzony będzie w postaci testu z 40 zadaniami
zamkniętymi i otwartymi, spośród których 20 dotyczyć będzie budowy i fizjologii człowieka,
a pozostałe zadania będą obejmowały zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska.
Czas trwania konkursu – 60 minut.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 16 marca 2018 r. i zaproszeni na
uroczyste wręczenie nagród w dniu 21 marca 2018 r. (termin może ulec zmianie). Dla
zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zakres materiału.
- Budowa i fizjologia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 Układ ruchu
 Układ oddechowy
 Układ krążenia (krwionośny, limfatyczny)
 Układ pokarmowy i trawienie
 Układ hormonalny
 Układ nerwowy i narządy zmysłu
- Elementy ekologii i ochrony środowiska:
 Populacja, zależności wewnątrzgatunkowe, ekosystem i jego funkcjonowanie
 Wody i ich ochrona
 Gleby i ich ochrona
 Powietrze i jego ochrona
 Alternatywne źródła energii
 Gospodarka odpadami
 Żywność i zdrowie.
Zgłoszenia do konkursu.
Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 uczniów. Zgłoszenia należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 05 marca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres:
konkurs.bioeko@gmail.com lub faksem nr 32/2262 247 z dopiskiem „zgłoszenie do
konkursu biologiczno-ekologicznego”.
Na ewentualne pytania odpowiada współorganizator konkursu – Aleksandra Stodółka
(nauczyciel biologii). Pytania można kierować drogą mailową na adres
konkurs.bioeko@gmail.com lub telefonicznie na nr 32/2262 247.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133,
poz. 883 z póź. zm.) oraz wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku Uczestnika na szkolnej stronie
internetowej i szkolnym Facebooku organizatora konkursu.

