
KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

I PODSTAWOWYCH 

 

                                        „Cztery żywioły” 
 

 

„Woda – początkiem wszechrzeczy”                                                                           
REGULAMIN KONKURSU 

 

I.  Organizatorem konkursu jest: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle 

nad Notecią  

 

II. Celem konkursu jest:  
  

 Kształtowanie umiejętności łączenia zagadnień o podłożu chemicznym z tematyką 
geograficzną, biologiczną i fizyczną 

 Kreatywne rozwijanie wiadomości już nabytych oraz zachęcanie do szukania nowych 
informacji.  

 Kształtowanie wśród uczniów poczucia interdyscyplinarności nauki.  
 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego człowieka 

 Doskonalenie umiejętności gromadzenia oraz selekcjonowania informacji na temat 

środowiska przyrodniczego, jego elementów oraz form ochrony 

 Propagowanie wiedzy o problemach ochrony środowiska przyrodniczego 

 Promocja i aktywizacja szkół poprzez prezentowanie dokonań uczniów 
 

III. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z nakielskiego 

regionu zainteresowanych tematyką przyrodniczo - ekologiczną. Szkoła może zgłosić do konkursu 

maksymalnie 10 uczniów. Dyrektor Szkoły, której uczniowie biorą udział w Konkursie, wskazuje 

nauczyciela, który zostanie opiekunem uczniów oraz zobowiązany będzie przesłać listownie do 

Organizatora konkursu kartę zgłoszenia (wzór podany niżej) lub drogą elektroniczną 

(sekretariat@krzywousty.edu.pl) do dnia 2 lutego  2018 roku, na adres: 

  

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego 

ul. Gimnazjalna 3  

89-100 Nakło nad Notecią 

 

                                            z dopiskiem konkurs „Cztery żywioły V” 

 

IV. Organizacja konkursu 

 
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa.  

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący wiedzę z zakresu: biologii, geografii, chemii, 

fizyki oraz ochrony środowiska. Konkurs jest dwuetapowy. Odbędzie się 8 lutego 2018 roku 

(czwartek) o godz. 9.00 w klasie chemicznej I LO w Nakle nad Notecią, ul. Gimnazjalna 3. 

 

 



Etap  I – Konkurs w formie testu.  

Uczniowie samodzielnie rozwiązują test wyboru składający się z 40 pytań powiązanych tematycznie z 

wodą. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja może 

zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z 

niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu. 

Elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.  Prace oceni 

Jury powołane przez Organizatora. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają 

największą ilość  poprawnych odpowiedzi.  

Etap  II – Quiz multimedialny 

Quiz multimedialny obejmuje zestaw rysunków, zdjęć – np. zjawisk,  procesów chemicznych, 

fizycznych czy geograficznych związanych z wodą. Po wyświetleniu każdego slajdu na ekranie, lektor 

odczytuje odnoszące się do niego pytanie. Każdy z zawodników ma kartę odpowiedzi i po odczytaniu 

przez lektora pytania odnoszącego się do danego rysunku ma 30 sekund na samodzielną odpowiedź. 

Po upłynięciu czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi slajd jest zastępowany przez następny 

i procedura powtarza się. Karty odpowiedzi są zbierane po zakończeniu całej serii pytań i dopiero 

wówczas są oceniane przez jury.  

Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów z dwóch etapów 

Konkursu. Jeżeli konkurs nie wyłoni jednoznacznie laureatów trzech pierwszych miejsc, zostaną oni 

wyłonieni w drodze dodatkowej dogrywki wśród uczestników o jednakowej liczbie punktów. 

Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

 

V. Nagrody 

Dla laureatów konkursu przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uczniowie oraz ich nauczyciele 

(opiekunowie) otrzymają również dyplomy. 

VI. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności.  
 

 Znajomość terminologii chemicznej, geograficznej, biologicznej i fizycznej dotyczącej 

szeroko pojętego pojęcia „woda”  

 Znajomość położenia na mapach obiektów geograficznych i miejsc występowania 

zjawisk, procesów przyrodniczych związanych z „wodą” 

 Woda jako związek chemiczny warunkujący życie. 

 Niezwykłe parametry termiczne wody, ich znaczenie dla cyklu przemian fenologicznych a 

także dla gospodarki człowieka 

 Krążenie wody w przyrodzie 

 Woda jako groźny żywioł 

 Przegląd i charakterystyka przyrodniczo ważnych rodzajów wód powierzchniowych i 

podziemnych 

 Pisania równań reakcji i prowadzenia obliczeń chemicznych  

 Zapisywania obserwacji i wniosków z prostych doświadczeń chemicznych, fizycznych 

 Reakcje chemiczne a zjawiska fizyczne, przykłady reakcji  

 Najważniejsze uzdrowiska w Polsce 

 Metody oczyszczania ścieków 



VII. Literatura:  

Obowiązujące podręczniki i ćwiczenia z biologii, chemii, geografii, fizyki z gimnazjum i szkoły 

podstawowej oraz atlas geograficzny. 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu 

 Wszelkich informacji związanych z organizacją konkursu udziela sekretariat szkoły oraz  

Hanna Pietrucin – nauczyciel geografii, Lidia Mathews – nauczyciel chemii, Wiesława Wojciechowska 

– nauczyciel biologii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

„Cztery żywioły” 
 

„Woda – początkiem wszechrzeczy” 

 

A. INFORMACJE O SZKOLE 

B. INFORMACJA O KANDYDATACH 

 

 

………………………………………                                                               …………………………………. 
podpis opiekuna uczniów podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

pieczątka szkoły 

 

Nakło nad Notecią, dnia……………………………. 

Nazwa szkoły: Telefon: 

Adres szkoły: Gmina: Fax:  

e-mail: 

Imię i nazwisko opiekuna uczniów:                                         

Lp. Imię/imiona/ ucznia Nazwisko ucznia Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    


