
 

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ POD 
PATRONATEM STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO 

Bliżej natury 

 rok szkolny 2017 / 2018 
 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR : 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie. 

 

CELE KONKURSU : 

1. Popularyzacja problematyki ekologicznej. 

2. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska 

3. Uwrażliwienie uczniów na aktualne problemy najbliższego środowiska. 

4. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

5. Nawiązywanie współpracy między szkołami. 

 

TEMATYKA KONKURSU : 

Obejmuje treści ekologiczne i sozologiczne podstaw programowych szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wiadomości związane 

z szeroko pojętą ekologią.  

Są to następujące zagadnienia: 

1. Ekologia klasyczna. 

2. Wody i ich ochrona. 

3. Gleby i ich ochrona. 

4. Powietrze i jego ochrona. 

5. Gospodarka wodna i leśna  

6. Żywność i zdrowie. 

7. Gospodarka odpadami. 



8. Hałas, promieniowanie. 

 

PRZEBIEG KONKURSU : 

    Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie do dnia 23.02.2018r. 

    Konkurs obejmuje dwa etapy: 

 

Etap I - szkolny (luty 2018) 

Szkoły we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia 

przedstawicieli do konkursu powiatowego.  

     Szkolne komisje konkursowe przesyłają do organizatora listę uczniów      

zakwalifikowanych do II etapu (załącznik nr 1) do 02. 03. 2018 . 

 

 

Etap II - powiatowy (06 marca 2018) 

     Obejmuje test składający się z 50 pytań zamkniętych dla uczniów gimnazjów i szkół    

ponadgimnazjalnych. 

Laureatami konkursu (osobno w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne) zostaną uczniowie zgodnie z najwyższą punktacją, pozostali 

otrzymają tytuł finalisty.  

Nagroda dodatkowa. Laureaci Konkursu na poziomie gimnazjalnym otrzymają, po 

ukończeniu gimnazjum i zdaniu egzaminów gimnazjalnych, dodatkowe punkty w 

procesie rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Namysłowie. 

 

  



Załącznik nr 1 

 

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO  

III POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ 

 

 

 

 

 

....................................................................................... 

pieczęć adresowa szkoły 

 

 

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

______________________________                                  ________________________________ 

   Przewodniczący Szkolnej Komisji                                                           Dyrektor szkoły: 

                Konkursowej 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

 

miejscowość/data                                                       czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

.................................................                               ................................................................................ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

 

miejscowość/data                                                       czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

.................................................                               ................................................................................ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

 

miejscowość/data                                                       czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

.................................................                               ................................................................................ 

 


