
 

 

Regulamin konkursu wiedzy 

„Bądź ekologiczny i dbaj o środowisko” 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza  

w Janowie Lubelskim 

2. Cele konkursu: 

- kształtowanie świadomości ekologicznej,  

- propagowanie idei proekologicznej 

-  zrozumienie konieczności ochrony środowiska, 

- poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, 

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

     3. Adresaci konkursu 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej z terenu Powiatu Janowskiego. 

 

4. Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się 22.04.2022r. o godzinie 11.00 

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu i formy konkursu co może wynikać z sytuacji 

epidemiologicznej w kraju lub w regionie. 

5. Szczegóły konkursu 

Konkurs będzie miał formę testu. Test składać będzie się z 25 zadań zamkniętych, w których tylko jedna 

odpowiedź będzie poprawna oraz 3 zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Za każde zadanie uczestnik 

będzie mógł otrzymać jeden punkt.  

Laureatami konkursu będą osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą  one kolejno 1, 2, 3 

miejsce w zależności od liczby punktów. Czas pracy 45 minut. 

 



Pytania będą dotyczyć treści zawartych w podstawie programowej dla III etapu kształcenia  

z przedmiotu biologia. 

Zakres treści: 

1. Organizm w środowisku 

2. Populacja i jej cechy 

3. Oddziaływania między organizmami 

4. Problemy ochrony środowiska w szczególnym ujęciu regionu 

5. Sposób ochrony klimatu Ziemi 

6. Sposoby i formy ochrony przyrody. 

        6. Na zgłoszenia szkół czekamy do 08.04.2022r. 

7.Nauczyciel opiekun wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę zgody  i przesyła na adres mailowy 

nauczycieli I LO: 

 Agnieszka Maziarczyk, adres email: aga21171@wp.pl lub 

 Marzen Hys-Mazur, adres email: m.hysmazur@gmail.com 

8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod wyżej wymienione adresy mailowe. 

9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenienagród zaplanowano 22.04.2022r. o godzinie 13.00 

10. W oczekiwaniu na wyniki organizatorzy zapewniają poczęstunek  

oraz możliwość   zapoznania      się uczniów z ofertą edukacyjną szkoły na rok 2022/2023. 

Tytuł laureata konkursu będzie uprawniał do podjęcia nauki w klasie o profilu wybranym  

przez ucznia. 

   11. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza w Janowie Lubelskim.  

   12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia 

szkolnego konkursu „ Bądź ekologiczny i dbaj o środowisko” stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu  

   13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. 
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