
Regulamin  Konkursu przyrodniczego z drzewami w roli głównej. 

Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w gminie Ustrzyki Dolne 

Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem ze 

szczególnym uwzględnieniem biologii drzew, 

 zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, 

 wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań, 

 stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa. 

  Organizacja konkursu 

Konkurs organizowany jest przez szkolne koło LOP działające przy  Szkole Podstawowej nr 2 im. T. 

Kościuszki NSS w Ustrzykach Dolnych we współpracy z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne. 

Termin konkursu: 17 października 2018 – godz.11.45 sala 10 

Zgłoszenia do konkursu: imienna lista uczniów  przesłana na adres SzkołyPodstawowej nr 2 

im. T. Kościuszki NSS w Ustrzykach Dolnychdo 30 września 2018 

 Zakres i tematyka 

Rodzime  i obce gatunki drzew występujące w Polsce , m.in. rozpoznawanie po liściach, biologia (np. 
czas kwitnienia, rodzaje owoców i nasion, wymagania siedliskowe). 
Ochrona gatunkowa drzew. 
Rekordowe  drzewa w Polsce. 
Rola drzew w przyrodzie i życiu człowieka. 
Specyfika pracy leśnika, m.in. przyrządy potrzebne do pracy. 
Zależności występujące między drzewami i  mieszkańcami lasu. 

Przebieg konkursu 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V-VIII.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych; 
A) uczniowie klas V-VI 
B) uczniowie klas VII- VIII 

3. Szkoła zgłasza maksymalnie po 2 osoby z każdej kategorii wiekowej. 

4.     Konkurs będzie miał charakter testu oraz jednego zadania praktycznego polegającego na 
rozpoznaniu kilku drzew na podstawie ich liści. 

5.  Na rozwiązanie testu składającego się z pytań zamkniętych i  zadanie praktyczne 
przeznaczono godzinę lekcyjną. 

6.  Poprawa prac zostanie dokonana przez pracowników Nadleśnictwa oraz nauczycieli 
biologii i przyrody w dniu konkursu. 

7.  Laureatami konkursu zostaną trzej uczniowie (w każdej kategorii wiekowej), którzy 
zdobyli największą liczbę punków. 

8. W przypadku większej liczby uczniów z najwyższą ilością punktów zostanie 
przeprowadzona dogrywka. 

9.  Nagrodami w konkursie są wydawnictwa książkowe oraz pamiątkowe dyplomy 
ufundowane przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, które zostaną wręczone w dniu konkursu.  


