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Regulamin Konkursu
„Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy”
IV edycja – rok szkolny 2019/2020
Konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
z terenu miasta Międzyrzec Podlaski

I.

Cele konkursu:

 Wdrożenie uczniów do nabywania kompetencji kluczowych łączących wiedzę,
umiejętności i postawy.
 Wspieranie osobistego rozwoju ucznia w zakresie pozyskiwania informacji,
krytycznego ich przetwarzania i umiejętności uczenia się.
 Rozwijanie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno –
komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli.
 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi
biologią, chemią, fizyką i geografią, popularyzacja tych przedmiotów.
 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o
świecie w ujęciu interdyscyplinarnym, logiczne i krytyczne rozumowanie, lepsze
rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w otoczeniu człowieka.
 Stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,
samodzielności w
rozwiązywaniu problemów tematycznych oraz umiejętności pozyskiwania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
 Współpraca nauczycieli różnych przedmiotów nad podniesieniem efektów nauczania i
uczenia się.
 Poszukiwanie utalentowanej młodzieży i nagradzanie ich osiągnięć.
II.

Organizatorzy i przebieg Konkursu:

1. Organizatorem Konkursu „Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy” jest ZPO Nr 1 w
Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 40.
2. Honorowy Patronat objął Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:
biologii, chemii, fizyki i geografii zatrudnieni w ZPO Nr 1, którzy odpowiadają za
część merytoryczną i organizacyjną konkursu.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej zainteresowanych
przedmiotami przyrodniczymi i będzie przebiegał w dwóch kategoriach – dla klas VII
i klas VIII.
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5. Konkurs podzielony jest na trzy etapy, w których uczniowie będą rozwiązywali
zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii.
6. W I i II etapie uczniowie pobierają odpowiednie zestawy zadań ze strony internetowej
organizatora www.zpo1.miedzyrzec.pl,
samodzielnie rozwiązują je w domu i
przekazują nauczycielowi pełniącemu funkcję szkolnego koordynatora w terminie
określonym harmonogramem.
7. Etap III odbędzie się w ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim i będzie polegał na
rozwiązaniu problemów tematycznych w formie zadań zamkniętych różnego typu
pod nadzorem komisji konkursowej. Czas pracy 80 minut.
8. Wyniki każdego etapu będą punktowane i sumowane w celu wyłonienia zwycięzców
konkursu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań danego etapu uczeń może
otrzymać maksymalnie 40 punktów, po 10 z każdego przedmiotu. Za poprawne
rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych można zdobyć łącznie 120 punktów.
9. Uczestnicy, którzy uzyskają taką samą ilość punktów zajmą równoległe miejsca.
10. W wyniku Konkursu wyłonimy po trzech zwycięzców z największą ilością punktów w
kategorii klas VII i VIII oraz przyznamy po dwa wyróżnienia.
11. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy
laureatów. Zdobywcy IV i V miejsca otrzymają wyróżnienia, a pozostali uczestnicy
dyplomy uczestnictwa w konkursie.
12. Warunkiem ukończenia konkursu i uzyskania co najmniej dyplomu uczestnictwa jest
przystąpienie do wszystkich etapów konkursu.
13. Proponujemy, aby uczeń, który uzyska co najmniej 7 punktów za rozwiązanie zadań
z przedmiotu objętego konkursem otrzymał bardzo dobrą ocenę cząstkową (ocena
cząstkowa z przedmiotu za każdy etap).
14. W szkole należy wytypować nauczyciela, który dokona zgłoszenia uczniów do
konkursu i będzie odpowiedzialny za przekazywanie rozwiązanych zadań
koordynatorowi p. Marcie Węgrzyniak w terminie określonym harmonogramem.
15. Rozwiązania zadań powinny być zapisane czytelnie i estetycznie, w przypadku
uczniów z dysgrafią sugeruje się pisanie drukowanymi literami.
16. Wszystkie informacje dotyczące IV edycji Międzyrzeckiego Turnieju
Przyrodniczego, zestawy zadań, wyniki poszczególnych etapów oraz wyniki
klasyfikacji końcowej będą zamieszczane na stronie internetowej ZPO Nr 1
www.zpo1.miedzyrzec.pl.
17. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie należy dokonać wg załączonego wzoru do
dnia 08.01.2020 r. i przekazać koordynatorowi konkursu wraz z rozwiązaniami zadań
I etapu.
18. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w
„Międzyrzeckim Turnieju Przyrodniczym” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów Konkursu, a także na publikację imienia i nazwiska oraz
wizerunku ucznia wraz z wynikami na stronie internetowej organizatora.
Potwierdzeniem zgody jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji.
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III.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2019/2020

Etap

Termin udostępnienia
zadań

Ostateczny termin
składania rozwiązanych
zadań

I etap

09.12. 2019 r.

08.01.2020 r.

II etap

02.03. 2020 r.

25.03. 2020 r.

III etap

IV.

Odbędzie się 15.05.2020 r. o godz. 9.00
w ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podl.

Informacje końcowe:

1. Komisja Konkursowa zapewnia równe traktowanie wszystkich uczestników konkursu
oraz obiektywne ocenianie prac wg opracowanego klucza odpowiedzi.
2. Decyzje komisji są ostateczne.
3. Za część merytoryczną konkursu odpowiadają następujący nauczyciele:
Biologia – mgr Dorota Łataś
Chemia – mgr Marta Węgrzyniak
Fizyka – mgr Ewelina Pulik
Geografia – mgr Maria Matejuk
4. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora konkursu:
Marta Węgrzyniak
adres e-mail: marta.wegrzyniak@wp.pl
tel. 512-347-292

