
 
 

 

REGULAMIN II MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ 
pod hasłem 

„Ja i środowisko” 
 
 
 

1. Organizatorem Miejskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Ja i środowisko” jest Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Józefa Wybickiego w Rumi. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Rumia. 
 

2. Termin Konkursu: 
 

27 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 
 

3. Celem Konkursu jest: 
 

 rozwijanie zainteresowań uczniów; 

 dostrzeganie wpływu środowiska na zdrowie człowieka; 

 uświadomienie  konieczności ograniczenia konsumpcji i prowadzenia ekologicznego stylu życia; 

 rozwijanie wrażliwości na problemy ochrony środowiska, w tym zasobów wodnych; 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania organizmów chronionych; 

 uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego; 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy; 

 wdrażanie do zdrowej rywalizacji. 

 

4. Zakres materiału: 

1) Rośliny i zwierzęta w Polsce podlegające ochronie gatunkowej. 
2) Parki narodowe w Polsce (położenie, najbardziej charakterystyczne cechy). 
3) Globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego (efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, dziura ozonowa). 
4) Woda- informacje dotyczące tego zagadnienia są zawarte w broszurach, dostępnych pod następującymi 
linkami:  Woda w kryzysie klimatycznym https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-w-kryzysie-
klimatycznym-2.pdf  oraz Woda jako globalne 
wyzwaniehttps://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-jako-globalne-wyzwanie.pdf 

 
 

5. Forma i przebieg Konkursu: 
 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. V-VI szkół podstawowych; 

 W Konkursie biorą udział  3- osobowe  reprezentacje szkół; 

 Każdy reprezentant szkoły przygotowuje się z 1 z 3 w/w zagadnień oraz zagadnienia 4 dotyczącego  wody; 

 Konkurs odbędzie się online za pomocą aplikacji MS Teams; 

 Uczniowie logują się do aplikacji za pomocą linku wysłanego na ich adres mailowy w dniu Konkursu                        

o godz. 14.00; 

 Link zostanie przesłany w dzień poprzedzający Konkurs do godz.15.00; 

 Każdy z uczestników odpowiada samodzielnie na pytania testowe z wybranego przez siebie  zagadnienia            

(1-3) i zadania 4; 

 Każdy reprezentant szkoły zostanie przydzielony do pokoju, w którym rozwiązywać będzie zadania testowe           

z wybranego przez siebie zagadnienia (I pokój- Ochrona gatunkowa, II pokój- PN w Polsce, III pokój- Globalne 

zagrożenia); 

 Na rozwiązanie całego testu, uczniowie będą mieli określony czas; 

https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-w-kryzysie-klimatycznym-2.pdf
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-w-kryzysie-klimatycznym-2.pdf
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2021/03/Woda-jako-globalne-wyzwanie.pdf


 O klasyfikacji końcowej drużyny będzie decydowała suma punktów uzyskanych za poszczególne zadania 

przez jej reprezentantów; 

 Oceny współzawodnictwa dokona komisja składająca się z nauczycieli szkoły organizującej Konkurs; 

 Uczestnicy Konkursu otrzymują:  

1) nagrody dla drużyn za zajęcie I, II i III miejsca lub miejsca równorzędnego,  w przypadku 
jednakowej ilości punktów; 
2) upominki dla pozostałych uczestników Konkursu;  
3) dyplomy. 

 Wręczenie nagród nastąpi w szkole Podstawowej nr 1 w Rumi w ostatnim tygodniu kwietnia 2021r.                   
Jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, nagrody zostaną przesłane do szkół uczestników. 

 Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na użycie podanego 
przez niego adresu mailowego potrzebnego do logowania się w aplikacji Teams oraz opublikowanie jego 
imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na stronie internetowej SP1. 

6. Szkoły zainteresowane Konkursem, prosimy o przesłanie niezbędnych informacji: 
 Nazwa szkoły 
 Imię i nazwisko uczestników Konkursu; 
 Adres mailowy członków drużyny, niezbędny do zalogowania się w aplikacji MS Teams 

 
na adres mailowy: aniadempc@o2.pl do dnia 16 kwietnia 2021r. 
 

                      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! 
  
 
 Telefon kontaktowy: 500 824 255 (Lucyna Konkol) 
                                       798 464 680 (Anna Dempc) 
 

                                                                                        Organizatorzy:  Lucyna Konkol 
Anna Dempc 

                                                                                                                                                                             
 


