
 

 

REGULAMIN 

XVII POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

I. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych 
szkół podstawowych. 
 
II. Organizatorem XVII Powiatowego Konkursu Przyrodniczego jest Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. 
 
III. Konkurs jest dwuetapowy: 
 

 etap szkolny: 06.03.2019 roku (środa) 

 etap powiatowy (finał): 12.04.2019 roku (piątek), godz. 1500 
 
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, do 20 marca 2019 roku, propozycji 5 pytań do etapu powiatowego 
wraz z protokołem etapu szkolnego.  
 
Na wszystkich stopniach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który 
składa się z zadań otwartych i zamkniętych. 
 
IV. Cele konkursu: 

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania światem, jego różnorodnością, 
bogactwem i pięknem, 

 rozumienie zależności w środowisku przyrodniczym, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, 

 poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody, 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

 zachęcenie ucznia do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy                                
o wzajemnych oddziaływaniach elementów środowiska przyrodniczego i działalności 
człowieka, 

 wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań. 
 

V. Zakres i tematyka 
 
XVII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte                             
w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przyrody i biologii ( dla uczniów klas                   
5 i 6.) oraz przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii ( dla uczniów klas 7 i 8). 
 
VI. Zasady uczestnictwa 
 
Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali powyżej 75% możliwych do 
zdobycia punktów. Jeżeli żaden z uczestników nie uzyska wymaganej ilości punktów, do 
etapu powiatowego przechodzi uczeń z największą liczbą punktów w szkole. 
 
 
 



 
 
Protokół z eliminacji szkolnych (wzór w załączniku), szkolne komisje konkursowe przesyłają 
na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. 20 Października 2 
63 - 000 Środa Wlkp. 
w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 roku.  
Protokoły należy wypełniać bardzo czytelnie PISMEM DRUKOWANYM. 

 
VII. Czas na rozwiązanie zadań wynosi 60 min. 
 
Uczniowie podczas konkursu nie mogą korzystać z pomocy naukowych oraz używać 
telefonów komórkowych. 

 
VIII. Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników 
 
Karty odpowiedzi etapu powiatowego sprawdzane będą przez Komisję Konkursową,  złożoną 
z nauczycieli szkół powiatu średzkiego. O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione 
telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej nr 3, w ciągu 14 dni od dnia etapu pisemnego. 
Każdy uczestnik finału otrzymuje poczęstunek oraz dyplom. 
 
Uroczyste podsumowanie wyników XVII Powiatowego Konkursu Przyrodniczego 
odbędzie się w czerwcu 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp.                                   
(o dokładnym terminie powiadomieni zostaną indywidualnie, wyróżnieni uczniowie i ich 
nauczyciele). 

Protokoły z eliminacji szkolnych prosimy przesyłać na adres: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
ul. 20 Października 2 
63-000 Środa Wlkp.    

z dopiskiem: „XVII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy”      

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:                                                                                                                     
e-mail: szkola-3@go2.pl  lub kontaktować się telefonicznie tel. (61) 285 80 47. 

mailto:szkola-3@go2.pl?subject=Temat%20listu&body=


 
 
 

ZAKRES WIEDZY DLA ETAPU POWIATOWEGO - 
KLASY PIĄTE I SZÓSTE 

I. Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej dla przedmiotu przyroda              

i biologia dla II etapu edukacyjnego  a w szczególności: 

 Znajomość metodyki przeprowadzania doświadczeń i obserwacji. 

 Znajomość budowy i funkcjonowania układów narządów człowieka: pokarmowego, 

oddechowego, krwionośnego, ruchu, oraz narządów zmysłów, układu rozrodczego żeńskiego                             

i męskiego, etapy rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania. 

 Budowa chemiczna organizmów (budowa i znaczenie węglowodanów, lipidów i białek, a także 

rola wody i soli mineralnych w organizmie człowieka). 

 Pokarm – budulec i źródło energii - niezbędne składniki pokarmowe, znaczenie 

węglowodanów, białek i tłuszczów w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, pokarm jako 

źródło energii i budulec organizmu, najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów, 

podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach: węglowodany, białka, 

tłuszcze. 

 Witaminy, sole mineralne, woda - rola wody w organizmie, witaminy rozpuszczalne 

w tłuszczach i w wodzie, znaczenie wody i witamin, skutki niedoboru witamin, makroelementy                   

i mikroelementy.  

 Zasady prawidłowego odżywiania się i stosowanie ich w praktyce. Przyczyny, skutki 

i profilaktyka otyłości. Zasady higieny poznanych układów narządów. 

 Wirusy jako twory niezaliczane do organizmów. Bakterie jako grupa organizmów. Bakterie 

chorobotwórcze i pożyteczne, ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. Choroby bakteryjne                    

i wirusowe, ich objawy i rozprzestrzenianie się. 

 Higiena i czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych narządów 

i układów, w tym zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną.  

 Budowa, funkcjonowanie, porównanie i rozróżnianie komórek: roślinnej, zwierzęcej, 

bakteryjnej oraz grzybowej oraz porównanie budowy komórek eukariotycznych z prokariotyczną. 

 Budowa i rola struktur komórkowych. Budowa i funkcje poszczególnych organelli 

wchodzących w skład komórek, ze szczególnym uwzględnieniem organelli otoczonych podwójną 

błoną białkowo-lipidową. 

 Oddychanie komórkowe, mitochondria – organelle oddychania komórkowego, ATP – nośnik 

energii. 

 Organizmy samożywne i cudzożywne. Istota procesu fotosyntezy. Potrzeby życiowe i etapy 

rozwoju rośliny. Rośliny w najbliższym otoczeniu – ozdobne, uprawne, trujące. Zależności 

pokarmowe między organizmami.  

 Grzyby – podział, przykładowe gatunki i znaczenie dla człowieka. 

 Budowa drzewa liściastego i iglastego. Znaczenia lasów dla człowieka, warstwy lasu, 

znajomość typowych organizmów żyjących w lesie, na łące, na polu uprawnym. Piętra lasu, gatunki 

roślin w poszczególnych warstwach lasu. Przykłady gatunków zwierząt żyjących na 

poszczególnych piętrach lasu, ich przystosowania do życia w środowisku. Zależności pokarmowe 

między organizmami żyjącymi w lesie. Znaczenie lasu dla człowieka. 

 Charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej ryb. Przystosowania ryb do życia w wodzie. 

Rozmnażanie i rozwój ryb.  



 

 

 Płazy – środowisko i tryb życia.  Cechy przystosowujące płazy do życia w dwóch 

środowiskach.  Rozmnażanie i rozwój płazów .  Przegląd płazów.  

 Gady – środowisko i tryb życia. Cechy przystosowujące gady do życia na lądzie.  Rozmnażanie 

i rozwój gadów.  Przegląd gadów. 

 Środowiska życia i cechy morfologiczne ptaków. Przystosowania ptaków do lotu. 

Rozmnażanie i rozwój ptaków.   

 Ssaki – środowisko życia i cechy morfologiczne.  Rozmnażanie ssaków.  Przystosowania 

ssaków do różnych środowisk. Przegląd ssaków i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka. 

 
 

 
ZAKRES WIEDZY DLA ETAPU POWIATOWEGO  - 

  KLASY SIÓDME I ÓSME 
 

I.      Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej dla przedmiotu przyroda                                 

i biologia dla II etapu edukacyjnego : 

 

 Tkanki zwierzęce - budowa, znaczenie i rozpoznawanie. Wykazanie związku między budową                                         

i funkcją tkanek zwierzęcych. 

 Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka: hierarchiczna budowa organizmu, procesy 

fizjologiczne, rola i współdziałanie poszczególnych układów narządów:  powłokowego, ruchu, 

pokarmowego, oddechowego, krążenia, odpornościowego, wydalniczego, nerwowego wraz                  

z narządami zmysłów. 

 Genetyka. Podstawowe pojęcia genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, 

heterozygota, dominacja, recesywność, gen sprzężony z płcią). 

 Cykl komórkowy. Przebieg oraz znaczenie mitozy i mejozy.  

 Struktura podwójnej helisy DNA i jej rola w przechowywaniu informacji genetycznej                                

i powielaniu (replikacji), transkrypcja i translacja, czyli sposób zapisywania i odczytywania 

informacji genetycznej, kod genetyczny i jego cechy. Budowa chromosomu (chromatydy, 

centromer), autosomy i chromosomy płci. 

 Mutacje genowe i ich skutki. Mutacje chromosomowe (strukturalne i liczbowe) oraz ich skutki. 

Choroby genetyczne (genowe i chromosomowe) człowieka i ich diagnozowanie.  

 I i II Prawo Mendla. Rozwiązywanie krzyżówek jednogenowych i dwugenowych, 

dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, 

czynnik Rh) 

 Najważniejsze choroby wywoływane przez wirusy, bakterie, pasożytnicze protisty,  pasożyty 

zwierzęce i zasady profilaktyki tych chorób. Zatrucia pokarmowe (jad kiełbasiany, Salmonella) 

i zapobieganie im. Choroby nowotworowe, czynniki sprzyjające rozwojowi choroby, w tym 

niewłaściwa dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz przykłady 

takich chorób; podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych.  

 Ewolucja życia na Ziemi. Źródła wiedzy o ewolucji. Pojęcie ewolucji organizmów, źródła 

wiedzy o jej przebiegu, podstawowe dowody pośrednie i bezpośrednie, dobór naturalny                      

i sztuczny – różnice i rola. Teoria ewolucji Lamarcka i Darwina. Mechanizmy i prawidłowości 

ewolucji. Narządy szczątkowe, analogiczne i homologiczne. Przebieg antropogenezy, 

podobieństwa i różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi. 

 



 

 

II. Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej dla przedmiotu geografia 

dla II etapu edukacyjnego : 

 Mapa Polski: mapa, skala mapy, znaki na mapie, treść mapy.  

 Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów. 

 Ziemia we Wszechświecie. Układ Słoneczny i położenie Ziemi w Układzie Słonecznym. 

Ruchy Ziemi: obrotowy i obiegowy i ich konsekwencje. 

 Współrzędne geograficzne. 

 

III.  Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej dla przedmiotu chemia      

dla II etapu edukacyjnego : 

 Właściwości substancji i jej gęstość. 

 Właściwości metali i niemetali. 

 Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania. 

 Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają. 

 Atomy i cząsteczki (masa atomowa i cząsteczkowa, budowa atomu, układ okresowy 

pierwiastków). 

 Wiązania chemiczne. 

 Równania reakcji chemicznych i rodzaje reakcji chemicznych. 

 Piktogramy. 

 

IV.  Wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej dla przedmiotu fizyka 

dla II etapu edukacyjnego : 

 Właściwości materii: pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostki, analiza różnic gęstości 

substancji w różnych stanach skupienia wynikająca z budowy mikroskopowej ciał stałych, 

cieczy i gazów; obliczenia związku gęstości z masą i objętością; parcie oraz ciśnienie                         

w cieczach i gazach wraz z jego jednostką, stosowanie do obliczeń związku między parciem                  

a ciśnieniem; pojęcie ciśnienia atmosferycznego; prawo Pascala; związek między ciśnieniem 

hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością; siły działające na ciała zanurzone           

w cieczach lub gazach, pojęcie siły wyporu i prawo Archimedesa; zjawisko napięcia 

powierzchniowego, siły spójności i przylegania. 
 

 Ruch i siły: względność ruchu,  pojęcia- tor i droga, przeliczanie jednostek czasu (sekunda, 

minuta, godzina);  pojęcie prędkości do opisu ruchu prostoliniowego, obliczanie jej wartości                      

i przeliczanie jej jednostek, związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta; 

różnica między ruchem jednostajnie przyspieszonym a ruchem jednostajnie opóźnionym; pojęcie 

przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie 

opóźnionego; pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor), wartość, kierunek i zwrot 

wektora siły, jednostka siły; rozpoznawanie i nazywanie sił, przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu); wyznaczanie i rysowanie 

siły wypadkowej dla sił o jednakowych kierunkach, opis i rysowanie siły, które się równoważą; 

pierwsza, druga i trzecia zasada dynamiki; związek między siłą i masą a przyspieszeniem; masa 

jako miara bezwładności; spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego; 

pojęcie siły ciężkości, związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym. 
 

 Zjawiska cieplne: zjawisko przewodnictwa cieplnego, konwekcji; zmiany stanów skupienia, 

analiza zjawisk topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako 

procesów, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury. 


