
REGULAMIN KONKURSU BIOLOGICZNEGO 

CELE KONKURSU 

1. Promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk biologicznych.  

2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności biologii.  

3. Ukazywanie biologii jako nauki interdyscyplinarnej. 

4. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do 

rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia. 

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE (zakres merytoryczny 

konkursu) 

1. planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu 

o ich wyniki 

2. posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych 

3. rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów 

biologicznych 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pięć –osiem SP nr 2 w Trzciance 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie indywidualnej pracy - projektu. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń, projektów – 23 kwietnia 2021r. 

4. Uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową.  

5. Tematyka prac oraz inne wskazówki dotyczące przygotowania projektu są określone 

w załączniku nr 1. 

6. Nie jest określona maksymalna liczba uczestników ze szkoły biorących udział w 

konkursie.  

7. Każdą pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa, imię i nazwisko nauczyciela 

biologii 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb konkursu.  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie własnego projektu badawczego, 

przedstawiającego biologiczną pasję ucznia. 

2. Projekt musi zawierać takie elementy jak: 

a. Wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać 
przesłanki wyboru tematu pracy); 

b. Problem badawczy; 
c. Hipoteza; 
d. Przebieg projektu; 

 



 
e. Proponowane materiały, odczynniki, przyrządy, które zostaną wykorzystane podczas 

badań; 
f. Materiały źródłowe. 

 

NAGRODY 

1. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową oraz celującą cząstkową ocenę o 

wadze  trzy z biologii; 

2. Uczniowie wyróżnieni (miejsce II, III, IV, V i VI) otrzymują celującą cząstkową ocenę o 

wadze  trzy z biologii; 

 

Prace należy odsyłać na platformę TEAMS do nauczyciela uczącego biologii do 23 kwietnia 

2021r. 


