REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
,,FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY” edycja XIII
ORGANIZATOR: NADLEŚNICTWO SKRWILNO
ul. Leśna 5
87-510 Skrwilno

1. Cel Konkursu:
Popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród młodzieży. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych poprzez
poznawanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz kształtowanie świadomości
ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.
2. Zakres tematyczny Konkursu:








wiedza z zakresu biologii na poziomie gimnazjalmym,
wiedza ogólnoprzyrodnicza,
wiedza ekologiczna,
charakterystyka lasów Nadleśnictwa Skrwilno:
o historia,
o geografia,
o klimat,
o świat roślin i zwierząt,
o funkcje lasu i wykorzystanie drewna,
o metody ochrony lasu,
formy ochrony przyrody i krajobrazu,
zagrożenia dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

3. Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Skrwilno.
4. Organizacja:
Konkurs przeprowadzany jest systemem dwustopniowych eliminacji:
I. Eliminacje podstawowe:



odbywają się w poszczególnych szkołach w indywidualnie ustalonym trybie i terminie,
w ich wyniku w każdej szkole wyłonieni zostają maksymalnie 3 uczniowie posiadający największą
wiedzę z wyżej przedstawionego zakresu tematycznego,



dane osobowe uczniów, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu należy podać do
16 grudnia 2016r.

II. Eliminacje finałowe (międzyszkolne) odbędą się dnia 21 grudnia 2016r.
Na ten etap zapraszamy uczniów wyłonionych w eliminacjach podstawowych wraz z opiekunem- nauczycielem.
Polegają na pisemnym rozwiązaniu w czasie 60 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, testu
zawierającego 40 pytań oraz udzieleniu odpowiedzi opisowej na 3 pytania dodatkowe:
o
o
o
o
o
o
o

o



za każdą prawidłową odpowiedź w teście uzyskuje się 1 punkt,
za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie dodatkowe uzyskuje się 2 punkty,
należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź,
w przypadku zakreślenia błędnej odpowiedzi, lub wyboru więcej niż jednej odpowiedzi przyznaje
się 0 punktów,
odpowiedzi na pytania testowe dokonuje się poprzez zakreślenie na załączonej karcie odpowiedzi
litery oznaczającej prawidłową odpowiedź,
odpowiedzi na pytania dodatkowe dokonuje się poprzez wpisanie rozwiązania w oznaczone
miejsce na karcie odpowiedzi,
w przypadku pomyłki przy zakreślaniu odpowiedzi należy niezwłocznie poinformować o tym
członka Komisji Konkursowej, skreślić w jego obecności nieprawidłową odpowiedź i dokonać
powtórnego wyboru,
zawodnicy, którzy rozwiązali test, po oddaniu swoich prac Komisji Konkursowej zobowiązani są
do opuszczenia sali,

W przypadku trudności z wyłonieniem 5 laureatów, spowodowanej większą ilością osób z tą samą
punktacją, wśród takowych uczniów przeprowadzona zostanie ustna dogrywka.

5. Nagrody:


pięciu uczestników, którzy otrzymają największą liczbę punktów, otrzymuje nagrodę rzeczową wraz
z dyplomem za zajęcie określonego miejsca (od I do V),

6. Informacje pomocne podczas przygotowywania się do konkursu znajdą Państwo:








strona internetowa Nadleśnictwa Skrwilno http://www.skrwilno.torun.lasy.gov.pl/
folder o Nadleśnictwie
ustawa o ochronie przyrody
ustawa o lasach
informacje przekazywane na zajęciach edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie
podręczniki z biologii dla Gimnazjum
książki o tematyce ekologicznej

7. Postanowienia końcowe:


Ocenie komisji będą podlegać tylko prace indywidualne,

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Lewandowska tel. 54 280 99 68

