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Regulamin Konkursu Ekologicznego  
dla uczniów szkół podstawowych 
„CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU” 

 
  

Zespół przyrodniczy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

organizuje Konkurs Ekologiczny pod hasłem: „Człowiek w środowisku”. Uczestnikiem konkursu może 

być każdy uczeń szkoły podstawowej z klas V-VIII, który interesuje się biologią, chemią i geografią.  

 

Cele konkursu: 
 
1. Kształtowanie i rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą i problemami ochrony 

środowiska. 

2. Systematyzowanie wiedzy z biologii, chemii i geografii potrzebnej do wyjaśniania zjawisk i procesów 

przyrodniczych. 

3. Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej. 

4. Propagowanie idei proekologicznego stylu życia. 

5. Propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów. 

6. Stworzenie możliwości integracji osób zainteresowanych ekologią (nauczycieli i uczniów). 

 

Organizacja i przebieg konkursu: 
Konkurs przygotowuje zespół przyrodniczy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Białymstoku.  

Zawody odbywają się w miesiącach: marzec – kwiecień w dwóch etapach: 

 

- eliminacji szkolnych - (test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru) 

- eliminacji międzyszkolnych - (test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru). 

 

 
Etap I - Eliminacje szkolne: 

 

 Szkoły zapoznają uczniów z tematyką konkursu i przesyłają zgłoszenia udziału w zawodach do dnia 

13 marca 2020 r. na adres mailowy: konkursekologiczny.zsk@gmail.com 

Po otrzymaniu zgłoszenia komisja konkursowa do 18 marca 2020 r. prześle szkole test: „Człowiek 

w środowisku” - etap I . Eliminacje szkolne odbędą się w macierzystej szkole uczestników w dniu 20 marca 

2020 r. 

Nazwiska laureatów eliminacji szkolnych należy przesłać do organizatorów konkursu na adres: 

konkursekologiczny.zsk@gmail.com  

Do eliminacji międzyszkolnych szkoły zgłaszają 3 uczniów. 

 Informacje o przebiegu etapu II szkoła otrzyma po przesłaniu protokołu z eliminacji szkolnych. 
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Etap II - Eliminacje międzyszkolne: 
 

 Odbędą się w budynku Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku (ul. Kościelna 3)  

w dniu 17.04. 2020 r. 

Do udziału zaproszeni zostaną laureaci eliminacji szkolnych  I stopnia.  

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu testu: „Człowiek w środowisku” - część II.  

Czas trwania testu - 60 minut.  

 

Tytuły laureatów konkursu zostaną przyznane trzem uczniom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu konkursu. Dla laureatów konkursu przewidziane są 

nagrody. Decyzję o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.  

W sprawach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów. 

 

Zakres materiału: 

- efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, 

- eutrofizacja wód, degradacja wód Bałtyku, 

- polimeryzacja, zastosowanie podstawowych polimerów: polietylen, polipropylen, teflon, polichlorek 

winylu, 

- higroskopijność, 

- recykling, segregacja odpadów, 

- zanieczyszczenia i ochrona: wody, gleby i powietrza, 

- ekosystem (rodzaje ekosystemów, wykorzystywanie i przemiany ekosystemów, równowaga w 

ekosystemie, funkcjonowanie ekosystemu, obieg węgla w ekosystemie), 

- organizmy wskaźnikowe,  

- różnorodność biologiczna (poziomy różnorodności biologicznej w Polsce, czynniki kształtujące 

różnorodność biologiczną, wpływ człowieka na różnorodność biologiczną),  

- racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody,  

- formy ochrony przyrody w Polsce. 

 

Obowiązująca literatura: 

- podręczniki szkolne z biologii, chemii, geografii, 

- T. Umiński: "Ekologia-środowisko-przyroda", WSiP, Warszawa. 

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela zespół przedmiotowy przyrodników Zespołu Szkół 

Katolickich, tj: 

mgr Małgorzata Kamińska – nauczyciel geografii 

mgr Aneta Wilczewska – nauczyciel chemii 

mgr Izabela Łuczaj - nauczyciel biologii 

 

Adres szkoły: 

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia 

15-087 Białystok, ul. Kościelna 3 

tel. 857435720 

e-mail: konkursekologiczny.zsk@gmail.com 


