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Regulamin konkursu biologicznego – "Znam swoje ciało VII" 

 
1. Wstęp: 

a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

sanockiego 

b) Organizatorzy: 

o Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku; Al. Jana Pawła II 25 

o Koordynator: Wojciech Stawarczyk – nauczyciel biologii w Szkole 

Podstawowej nr 9 w Sanoku; e-mail wojstawa@poczta.onet.pl  

tel. 605 246 175 

2. Cele konkursu: 

a) Rozwijanie zainteresowań biologicznych.  

b) Poznawanie tajemnic budowy ludzkiego ciała. 

c) Edukacja prozdrowotna - profilaktyka chorób.  

d) Doskonalenie umiejętności posługiwania się biologicznym sprzętem 

laboratoryjnym. 

3. Przebieg i organizacja konkursu: 

a)  Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach: 

o Etap szkolny – test pisemny w dniu 9 marca 2020 r. godz. 9
00

  - 10
00

. 

o Etap powiatowy –  rozpocznie się 27 kwietnia 2020 r. o godz. 9
00

 

w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Sanoku i składał się będzie 

kolejno z 2 faz: 

 Test  trwający 1 godzinę. 

 Praca z mikroskopem – ustawienie, rozpoznanie i opisanie 

wylosowanego preparatu mikroskopowego (czas zależny od ilości 

uczestników). 

 Planowany czas przebiegu etapu finałowego - 3 godziny. 

b) W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna liczba uczniów. 

c) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne wyrażenie zgody przez 

rodziców/ opiekunów prawnych ucznia na udział w konkursie. Pisemne zgody 

przechowywane są w szkole macierzystej ucznia wraz z dokumentacją 

konkursową. Wyrażenie zgody na udział w konkursie równoznaczne jest 

z akceptacją możliwości publikacji wizerunku oraz wyników konkursu 

w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych szkół. Wzór dokumentu 

zgody na udział w konkursie zostanie dostarczony do szkół drogą 

elektroniczną wraz z regulaminem i protokołem konkursowym. 

d) Do etapu powiatowego zostają zakwalifikowani czterej uczniowie  

z danej szkoły, którzy uzyskają największą liczbę punktów w etapie szkolnym. 

e) Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego uzyskują tytuł: 

"Uczestnika finału konkursu powiatowego  Znam swoje ciało VII". 

 

o Ponadto, zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Kuratora Oświaty troje 

uczniów z najwyższą liczbą zdobytych punktów uzyskuje tytuł laureata 

oraz wpis na świadectwo o zajęciu: 

 I miejsca w finale powiatowego konkursu Znam swoje ciało VII. 

 II miejsca w finale powiatowego konkursu Znam swoje ciało VII. 

 III miejsca w finale powiatowego konkursu Znam swoje ciało VII. 

 Wpis na świadectwie  uprawnia do uzyskania dodatkowych punktów 

przy naborze do szkół ponadpodstawowych. 
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o W przypadku uzyskania przez kilku uczniów równej liczby punktów 

uprawniających do zajęcia miejsc I - III przyznaje się wyróżnienia 

równorzędne. 

f) Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu opracowanego przez organizatora 

konkursu. Oceny testu dokonuje  nauczyciel bądź nauczyciele biologii z danej 

szkoły w oparciu o przesłaną wraz z testem kartę odpowiedzi.  

W przypadku uzyskania przez kilku uczniów identycznej liczby punktów  

w celu wyłonienia czwórki reprezentantów szkoły nauczyciel biologii w danej 

szkole przeprowadza dogrywkę ustną. Po zakończeniu tej fazy konkursu do 

dnia 10 kwietnia 2020 r. szkoła zgłasza na adres e-mail koordynatora  
czwórkę zakwalifikowanych do etapu powiatowego uczestników, przesyłając 

protokół  konkursowy jako załącznik. Test szkolny wraz z kartą odpowiedzi 

oraz protokołem zostanie rozesłany do szkół pocztą elektroniczną do dnia  

6 marca 2020 r. 

g) Etap powiatowy oceniać będzie komisja wyłoniona z nauczycieli – biologów - 

opiekunów uczniów. Dokonana przez komisję ocena jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. Powołania członków komisji dokonuje dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Sanoku. 

h) Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów laureatom odbędzie się 

w Urzędzie Miejskim w Sanoku w terminie wyznaczonym przez Burmistrza 

Miasta Sanoka. 

4. Zakres wiadomości i umiejętności: 

o Podstawa programowa z zakresu genetyki,  anatomii i fizjologii człowieka 

w szkole podstawowej, z uwzględnieniem chorób oraz sposobów 

zapobiegania im. 

o Umiejętność posługiwania się mikroskopem.  

o Umiejętność rozpoznawania preparatów mikroskopowych związanych 

z budową tkanek, narządów i układów człowieka. 

o Literaturę niezbędną stanowią podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne na 

rynku oraz dowolny atlas anatomii człowieka. 

5. Sprawy różne: 

o Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 

o Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

o Organizator nie opłaca kosztów ubezpieczenia uczestników  

i opiekunów. 

o Organizator zapewnia uczestnikom dyplomy zgodnie z zajętym miejscem 

opisanym w pkt. 3e. 

o Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród oraz 

zapewnienia wyżywienia w przypadku pozyskania sponsorów. 

o Konkurs objęty jest Patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. 

 


