
 
 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Klimacie 
 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie Wiedzy o Klimacie organizowanym 

przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej  przy ul. Polnej 2, 12 - 220 Ruciane – Nida 

(zwany dalej Organizatorem). 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu o tym samym tytule, będącym 

jednocześnie hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi.    

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania roślinami drzewiastymi 

- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności biologicznych 

i geograficznych 

- stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu 

- wzbogacanie form i metod pracy z uczniami zdolnymi 

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-IV Technikum w ZSL Ruciane – Nida. 

4.  Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 

- I etap – klasowy, przeprowadzany w danym oddziale przez Wychowawcę Klasy i Samorząd 

Klasowy do dnia 30.05.2014 r. ; etap I powinien zakończyć się wyłonieniem 3-osobowej 

drużyny – reprezentacji klasy w etapie II; ewentualną dogrywkę przeprowadza klasa wg 

własnych ustaleń. 

- II etap – szkolny, przeprowadzany przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 

ZSL w dniu 06.06.2014 r.; rozpoczęcie konkursu zaplanowane jest na godz. 08.30. 

5. Testy konkursowe przygotowuje Komisja Konkursowa. 

6. Jedna klasa może wydelegować na konkurs maksymalnie 2 drużyny.  

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego 

regulaminu. 

8. Przebieg poszczególnych etapów:  

- podczas etapu I uczniowie danej klasy rozwiązują indywidualnie test konkursowy, 

składający się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (czas pracy uczniów – 60 

minut) 



- podczas etap II  - uczniowie rozwiązują indywidualnie test konkursowy, składający się z 30 

zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (czas pracy uczniów – 60 minut), a następnie 

rozwiązują drużynowo test umiejętności praktycznych, składający się z 6 zadań (czas pracy 

uczniów – 60 minut). 

Podczas konkursu niedozwolone jest korzystanie z wszelkich pomocy zewnętrznych. 

Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie. 

9. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu: 

- na pierwszym etapie konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej przedmiotów biologia i geografia – III i IV etap 

edukacyjny, związanych z klimatem. 

- na drugim etapie konkursu obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności z etapu wcześniejszego 

z poszerzeniem o: 

a) umiejętność rozpoznawania zjawisk atmosferycznych  

b) umiejętność odczytywania danych meteorologicznych 

c) umiejętność układania prognozy pogody na podstawie dostarczonych danych 

d) znajomość mechanizmów zmian klimatycznych oraz sposobów zapobiegania lub 

ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu 

11. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez 

uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.  

12. Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która w obu częściach etapu II uzyska najwyższą 

liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej liczby punktów zostanie 

przeprowadzona dogrywka  - „zadanie niespodzianka”.  

13. Drużyny, które zajmą miejsca I – III zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Każdy 

uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

14. Nagrody zostaną wręczone po ustaleniu wyników konkursu. Uczestnicy potwierdzają 

odbiór nagrody w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Organizatora. 

15. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną. 

16. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie 

realizacji konkursu.  

  


