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REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

pn. OLIMPIADA „WPISANI W PRZYRODĘ”  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

rok szkolny 2019/2020 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu  jest Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. 

 Cele konkursu:  
• zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem  

i pięknem,  
• zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonanie ich opisu,  
• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko,  
• zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,  
• budzenia wrażliwości uczniów na dobro człowieka i zachęcania do propagowania 

wiedzy o prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu  
• kształtowanie postawy aktywnego propagowania wczesnej profilaktyki prozdrowotnej 
• wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań,  
• stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa,  

 
 Zakres i tematyka  

Konkurs przyrodniczy pn. Olimpiada „WPISANI W PRZYRODĘ” swym zakresem odnosi 
się do treści, osiągnięć i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego przedmiotów przyrodniczych . Tematem przewodnim 6 edycji konkursu jest 
„Zdrowo jem, bo więcej wiem”. Pytania obejmują zakres wiedzy i umiejętności 
przedmiotowe z biologii, chemii, fizyki, geografii i ekologii, kształtowane na podstawie treści 
ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN. 

 

§ 2 

 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VIII wszystkich dolnośląskich szkół 
podstawowych. 

2. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny.  
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3. W konkursie  może wziąć udział maksymalnie 33 drużyny po 3 osoby, które zostaną 
zgłoszone przez uczącego nauczyciela. Jedna szkoła  może zgłosić maksymalnie sześciu 

uczniów, tworzących dwa zespoły. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń . 

4.Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacyjnego, części pisemnej (teoretycznej) i 

części praktycznej (problemowej). 
 

Etap eliminacyjny (odbywa się na terenie szkół)  
 

• O charakterze eliminacji szkolnych decyduje szkoła, która zgłasza uczniów do  
II etapu. Sposób wyłonienia reprezentacji pozostaje w gestii szkoły.  

• Etap eliminacyjny trwa do 24 stycznia 2020 roku. 
• Szkołę do olimpiady przyrodniczej  należy zgłosić do 24 stycznia 2020 r. pocztą 

elektroniczną, listownie lub faksem na adres organizatora:  
 
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR 
pl. Nankiera 16 
50-140 Wrocław 
 
Fax: 71 372-39-17 
 
e-mail: konkurs.urszulanki@gmail.com 
z dopiskiem w temacie: Olimpiada  „WPISANI W PRZYRODĘ”  

 

Etap drugi (odbędzie się w salach Liceum Sióstr Urszulanek UR) 
 

• W etapie drugim uczniowie indywidualnie rozwiązują test składający się z 60 zadań, 
przygotowany przez Komisję Konkursu. Test rozpocznie się 04 lutego 2019 r.  
o godz. 9.00; test będzie trwał 90 minut. 

• Punkty uzyskane indywidualnie przez uczniów z jednej szkoły tworzących jeden 
zespół są sumowane. 

• Do etapu finału Komisja Konkursowa kwalifikuje 4 zespoły uczniów, które uzyskały 
największą sumaryczną liczbę punktów z testu w pierwszej części finału.  
 

Etap finałowy (odbędzie się w salach Liceum Sióstr Urszulanek) 
 

• W finale 4 najlepsze zespoły uczniów przystąpią do rozwiązywania zadań 
praktycznych.  Finał  odbędzie się 27 lutego 2020 r., rozpocznie o godz. 9.00 i trwać 
będzie 120 minut. 

• Ogłoszenie laureatów odbędzie się w auli szkoły o godz. 12.00 
 

5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli 
i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym  
z przebiegiem konkursu.  
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6. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział  
w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły 
zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:  

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2018r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka:…………………………………………………………………………………………
……….……. ucznia klasy ……………………………………………………..………….…..  

szkoły ………………..…………………………………….……………….………………….. 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie przyrodniczym pn. Olimpiada  „WPISANI 
W PRZYRODĘ” w Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020.  

                                                   

                                                        …………………………………………….  
                                                                Data i czytelny podpis rodzica 

 

7. Każdy uczestnik przynosi ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość, przybory do pisania oraz kalkulator prosty.  
 
8. Finalistami konkursu zostaną wszyscy uczniowie zakwalifikowani do trzeciego etapu 
konkursu.  
 
9. Laureatami konkursu Komisja Konkursowa ogłosi 3 zespoły, które otrzymają 

największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: L = 2 x F(prak) + F(test).  

L                całkowita liczba punktów  

F(prak)      liczba punktów uzyskanych z zadań praktycznych w finale  
F(test)        liczba punktów uzyskanych z testu w finale 
 

10. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. 
Laureaci otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 
Urszulanek UR we Wrocławiu, jeśli wyrażą chęć kontynuacji nauki w tej szkole. 
 
§ 3 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia 

konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 


