
Regulamin Powiatowego Konkursu Biologiczno – Ekologicznego  

pt. „Człowiek i środowisko” 
 

 

1. Wstęp. 

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Mikołowie. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych 

uczniów szkół podstawowych powiatu mikołowskiego i organizowany jest na 

przełomie maja i czerwca w siedzibie szkoły przy ul. Pokoju 4 w Mikołowie. 

2. Cele konkursu. 

- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologicznych. 

- Zwrócenie uwagi na dbałość o własne zdrowie i profilaktykę chorób człowieka. 

- Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

- Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu i degradacji środowiska. 

- Stworzenie możliwości rywalizacji uczniów najzdolniejszych. 

3. Tematyka i sposób przeprowadzenia konkursu. 

 Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych 

szkół podstawowych z takich przedmiotów jak biologia, chemia, geografia i 

przyroda. 

 Konkurs jest jednoetapowy. Przeprowadzany jest w formie testu z 40 zadaniami 

typu zamkniętego i otwartego, spośród których 20 poleceń dotyczy budowy i 

fizjologii człowieka, a pozostałe zadania obejmują zagadnienia dotyczące ekologii 

klasycznej  

i ochrony środowiska.  

 Szczegółowy zakres tematyczny konkursu określa się co roku w zawiadomieniach 

wysyłanych przez Organizatora do szkół. 

 Autorami testu konkursowego są nauczyciele biologii, chemii i geografii II Liceum 

Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie. 

 Podczas trwania konkursu obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych sprzętów telekomunikacyjnych. 

 Czas trwania konkursu wynosi 60 minut. 

 Zadania testowe typu zamkniętego oceniane są według zasady 0/1: błędna 

odpowiedź lub jej brak 0 pkt, prawidłowa odpowiedź 1 pkt. 

 Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej punktów zajmują odpowiednio 1, 2 i 3 

miejsce w konkursie. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody 

rzeczowe.  

4. Zgłoszenia do konkursu. 

 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 uczniów.  

 Zgłoszenia przesyła się pocztą elektroniczną na adres: 

konkurs.bioeko@gmail.com lub faksem nr 32/2262 247 z dopiskiem „zgłoszenie 

do konkursu biologiczno-ekologicznego” w terminie określonym przez 

Organizatora w zawiadomieniu wysyłanym do szkół. 
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