
 
 

 
 
 

REGULAMIN 
 II POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się tylko konkurs biologiczny  

dla uczniów klas siódmych i ósmych. 

 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 Organizatorem II Powiatowego Konkursu Biologicznego dla uczniów klas siódmych                
i ósmych szkół podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 
 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań biologicznych; 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania uzdolnień,  rozszerzania wiedzy 

biologicznej;  

 stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu; 

 wspieranie uzdolnień uczniów;  

 kształtowanie zachowań prozdrowotnych;  

 wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli motywujących i przygotowujących uczniów 
do udziału w konkursie;  

 podniesienie poziomu wiedzy z zakresu anatomii człowieka, genetyki i biotechnologii;  

   zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej biologii. 
 

ADRESACI: 

 Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu średzkiego 
 

REGULAMIN KONKURSU:  
 

I. Konkurs jest dwuetapowy: 
 

 

 etap szkolny: 23.03.2022 roku (środa).  
 

 etap powiatowy (finał): 28.04.2022r. (czwartek), godz. 14.30. 

  

II. Organizacja poszczególnych etapów: 

 Etap szkolny odbywa się w szkole macierzystej uczestników konkursu. 
Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu oraz opracowanie zestawu pytań na etap szkolny 

przygotowuje szkolna komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.   

 Etap powiatowy odbywa się w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 
Do etapu powiatowego pytania wybrane będą z propozycji przedstawionej przez nauczycieli                            

z różnych szkół. Prosimy o przesłanie propozycji 5 pytań do 30 marca 2020 roku wraz z protokołem 

etapu szkolnego na adres: szkola-3@sp3sroda.edu.pl  

 Na wszystkich stopniach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa 

się z zadań otwartych i zamkniętych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Zakres i tematyka 

II Powiatowy Konkurs Biologiczny obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

Zakres i tematyka: 

III. Organizm człowieka: hierarchiczna budowa organizmu człowieka, skóra, układ ruchu, układ 

pokarmowy i odżywianie się, układ krążenia, układ odpornościowy, układ oddechowy, układ 

moczowy i wydalanie, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ dokrewny, rozmnażanie i rozwój. 

V. Genetyka. 

VI. Ewolucja życia. 

VII. Ekologia i ochrona środowiska. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 
 

 do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali powyżej 80% możliwych 

do zdobycia punktów, przy czym nie więcej niż dwóch najlepszych uczestników etapu 

szkolnego.  

 jeżeli żaden z uczestników nie uzyska wymaganej ilości punktów, do etapu powiatowego 
przechodzi jeden uczeń z największą liczbą punktów w szkole. 

V. Protokół z eliminacji szkolnych z dopiskiem: „ II Powiatowy Konkurs Biologiczny”                             

(wzór w załączniku 1), szkolne komisje konkursowe przesyłają na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. 20 Października 2 

63 - 000 Środa Wlkp.  

lub  

szkola-3@sp3sroda.edu.pl  
 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2022 roku.  
 

Wraz z protokołem proszę przesłać zgody na przetwarzanie danych (załącznik nr 2, załącznik nr 3) 
 

VI. Czas trwania konkursu: 60 minut. 

Prace uczniów podczas konkursu będą kodowane, a ich odszyfrowanie nastąpi po sprawdzeniu. 

Uczniowie podczas konkursu nie mogą korzystać z żadnych niedozwolonych materiałów i środków 

łączności, w tym telefonów komórkowych. 
 

VII. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników 
 

Karty odpowiedzi etapu powiatowego sprawdzane będą przez Komisję Konkursową, złożoną                          

z nauczycieli szkół powiatu średzkiego. W dniu finału Komisja Konkursowa ocenia prace uczniów 

oraz ustala listę laureatów i wyróżnionych. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne, nie 

przewiduje się trybu odwołań. O wynikach konkursu, szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.  
 

Każdy uczestnik finału otrzymuje poczęstunek oraz dyplom uczestnictwa. 

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią nie będzie uroczystego podsumowania wyników  

II Powiatowego Konkursu Biologicznego.                                  
O terminie odbioru nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie: www.sp3sroda.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:                                                                                                                     

e-mail: szkola-3@go2.pl  lub kontaktować się telefonicznie  600 553 198. 
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