Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów
i Szkół Podstawowych

„Płazy i gady Polski”
(rok szkolny 2017/2018)

REGULAMIN KONKURSU
I. Udział
1. Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów oraz klas szóstych, siódmych i ósmych szkół
podstawowych województwa wielkopolskiego, ale dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie
uzdolnionych uczniów czwartych i piątych klas szkół podstawowych.
2. Warunkiem uczestnictwa uczniów danej szkoły w Konkursie jest wypełnienie przez dyrekcję formularza
zgłoszeniowego i przesłanie go pod adresem PTOP „Salamandra” do dnia 31 października 2017 r.
3. Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu.
II. Tematyka i sposób oceny
4. Temat Konkursu brzmi „Płazy i gady Polski”. Pytania konkursowe dotyczyć będą głównie
charakterystycznych cech biologii poszczególnych gatunków – przede wszystkim wyglądu, występowania,
odżywiania oraz rozmnażania. W konkursie nie będzie wymagana znajomość łacińskich nazw.
5. Pytania etapu szkolnego, wojewódzkiego oraz ponadwojewódzkiego dotyczyć będą wyłącznie tematu
przewodniego.
6. We wszystkich etapach Konkursu oceniana będzie prawidłowość odpowiedzi. Każdemu pytaniu będzie
przyporządkowana odpowiednia liczba punktów.
III. Harmonogram
7. Pierwszy etap – szkolny, odbędzie się we wszystkich zainteresowanych szkołach w tym samym terminie –
9 stycznia 2018 r. (wtorek), o godzinie 10.00 (podczas trzeciej godziny lekcyjnej).
8. Drugi etap – wojewódzki, odbędzie się w marcu lub w kwietniu 2018 r. (w sobotę). Informacja o dokładnej
dacie i miejscu etapu wojewódzkiego zostanie przekazana uczestnikom w terminie późniejszym.
9. Trzeci etap – ponadwojewódzki odbędzie się w kwietniu lub w maju 2018 r., w Świebodzinie (w sobotę).
Informacja o dokładnej dacie i miejscu etapu zostanie przekazana uczestnikom w terminie późniejszym.
IV. Etap szkolny
10. W skład jury etapu szkolnego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli danej szkoły, w tym przynajmniej
jeden nauczyciel biologii. Wyboru członków jury tego etapu dokonuje dyrekcja szkoły, w porozumieniu z
nauczycielami.
11. Etap szkolny będzie miał charakter sprawdzianu pisemnego, trwającego jedną godzinę lekcyjną.
12. Na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany formularz pytań, formularz
odpowiedzi, formularz protokołu oraz list ze wskazówkami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia testu.
13. Członkowie jury sprawdzają prace konkursowe w dniu przeprowadzenia sprawdzianu.
14. Do kolejnego etapu jurorzy zgłaszają pięciu uczniów, którzy zdobyli w danej szkole największą liczbę punktów.
15. W przypadku otrzymania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów, w celu wyłonienia zwycięskiej
piątki jury przeprowadzi w ciągu dwóch dni roboczych dogrywkę, na podstawie pytań dotyczących
zwierząt Polski. Sugerujemy skorzystanie z pytań archiwalnych konkursów PTOP „Salamandra” dostępnych
na naszej stronie internetowej.
16. Protokół jury, wraz ze zgłoszeniem kandydatów do etapu wojewódzkiego, musi zostać wysłany pod
adresem PTOP „Salamandra” najpóźniej 15 stycznia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.

V. Etap wojewódzki
17. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 80 uczniów z województwa, którzy otrzymają
największą liczbę punktów w etapie szkolnym.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zwiększenia liczby uczestników tego etapu, np. w wypadku jeśli
większa liczba uczniów uzyska tę samą liczbę punktów, co uczeń na ostatniej pozycji.
19. Do wszystkich szkół biorących udział w konkursie zostanie przesłana lista uczestników
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, najpóźniej 5 lutego 2018 r.
20. Część pierwsza etapu wojewódzkiego będzie miała charakter testu pisemnego, do którego przystąpią
wszyscy zakwalifikowani uczniowie.
21. Część druga odbędzie się przed publicznością składającą się z pozostałych uczestników etapu
wojewódzkiego oraz ich opiekunów. Będzie ona podzielona na finał i ścisły finał, i odbędzie się tego samego
dnia, po około godzinnej przerwie, w trakcie której zostaną sprawdzone testy pisemne.
22. Do finału zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów w teście
pisemnym. W przypadku, gdy większa liczba uczniów zdobędzie jednakową liczbę punktów, organizatorzy
przeprowadzą dogrywkę kwalifikacyjną do finału.
23. Do ścisłego finału zostaną zakwalifikowane 3 osoby, które zdobędą największą liczbę punktów w finale. W
przypadku, gdy większa liczba uczniów zdobędzie jednakową liczbę punktów, organizatorzy przeprowadzą
dogrywkę kwalifikacyjną do ścisłego finału.
24. W wyniku finału zostanie przyznane I, II i III miejsce. W przypadku, gdy 2 lub 3 uczniów zdobędzie jednakową
liczbę punktów, organizatorzy przeprowadzą dogrywkę w celu wyłonienia laureata I, II i III miejsca.
VI. Etap ponadwojewódzki
25. Ok. 20 osób, które uzyskają największą liczbę punktów w teście pisemnym etapu wojewódzkiego, zostanie
zakwalifikowanych do udziału w etapie ponadwojewódzkim. Uczestniczyć w nim będą również laureaci
Konkursu organizowanego przez Klub Przyrodników (województwo lubuskie). Etap ten składać się będzie
z części pisemnej, finału (10 osób) i ścisłego finału (3 osoby).
UWAGA. Niemożliwy jest udział w etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim osób innych niż
zakwalifikowane do tego etapu (nawet jeżeli osoby te nie będą mogły w tym etapie uczestniczyć
z przyczyn losowych).

