
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS VI - VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema 

w Koszalinie, 

ul. Jedności 9 75-401 Koszalin 

tel./fax 94 342 47 84     

e-mail: sekretariat@vlokoszalin.pl  

2. Cel konkursu 

 rozwijanie zainteresowań biologicznych 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego rozszerzania wiedzy biologicznej 

 wspieranie uzdolnień uczniów 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym 

3. Szczegóły regulaminu konkursu 

 

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia  2022 r. o godz. 14:00 w V Liceum Ogólnokształcącym 

im. Stanisława Lema w Koszalinie przy ulicy Jedności 9. 

 

Zgłoszenia należy dokonywać na załączonym formularzu i dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, 

e-mailem (scan), faxem do dnia 30 marca2022. 

 

Dane teleadresowe: 

 

   V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema  

   75-401 Koszalin , ul. Jedności 9,  

  tel/fax- sekretariat (94)342-47-84                

   e-mail: sekretariat@vlokoszalin.pl  

 

 konkurs ma postać testu z zadaniami zamkniętymi i otwartymi 

 test składa się z 40 zadań - 35 zadań zamkniętych  i 5 zadań otwartych, za rozwiązanie testu 

łącznie można otrzymać 40 punktów 

 konkurs trwa 70 min 

 uczestnik zobowiązany jest mieć ze sobą maseczkę oraz dokument potwierdzający jego 

tożsamość 
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 przed wejściem do sali odbędzie się losowanie miejsc, uczestnicy zajmują miejsca zgodnie 

z wylosowanym numerem 

 niestawienie się lub spóźnienie się ucznia pozbawia go możliwości uczestnictwa 

w konkursie 

 prace uczniów podczas konkursu będą kodowane, a ich odszyfrowanie nastąpi po 

sprawdzeniu 

 uczestnik rozwiązuje zadania samodzielnie, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej 

pracy przewodniczący komisji podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego ucznia 

i unieważnia jego pracę 

 podczas konkursu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych 

 po skończeniu rozwiązywania zadań uczestnik może oddać pracę  przed upływem czasu, test 

przekazuje przedstawicielom komisji, po czym może opuścić salę 

 po sprawdzeniu prac komisja wyłania trzy pierwsze miejsca 

ustalone na podstawie największej liczby (nie mniejszej jednak niż 75%) uzyskanych 

punktów możliwych do osiągnięcia w konkursie; jeśli więcej osób osiągnie tę samą liczbę 

punków zajmują one równorzędne miejsce 

 Laureatami konkursu są osoby, które zajęły I, II, III miejsca, zostanie im  przyznany 

1 punkt przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. 

 podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na oddzielnym 

spotkaniu, o którym laureaci zostaną poinformowani. 

 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia i jego rodziców 

lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. Uczeń przystępując do konkursu zobowiązany jest do 

przestrzegania regulaminu. W dniu konkursu należy dostarczyć Oświadczenie RODO. 

 

 

 TEMATYKA KONKURSU: 
 

Tematyka konkursu  oparta będzie na treściach zawartych w podstawie programowej z zakresu 

nauczania biologii w szkole podstawowej. 

 

LITERATURA: 
 

Podręczniki do biologii dla uczniów szkół podstawowych dopuszczonych przez MEN 

 

 

 


