
 
 
 

                           „PRZEMYSŁ ROZWIJAJMY,  
                        O POLSCE  NIE ZAPOMINAJMY” 
 

Kujawy- region przyjazny środowisku 
 

Honorowy patronat  konkursu - Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 

 

REGULAMIN 
 

XI  Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego   

dla uczniów  kl. VII-VIII Szkół Podstawowych 

 
ORGANIZATOR KONKURSU 
  Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku, ul Starodębska 21B,   
  tel./fax. 054/231 53 71  
  E-MAIL szkoły – sekretariat@sp10wloclawek.pl 

 
CELE KONKURSU 

 przybliżenie uczniom tematyki ekologicznej związanej z popularyzowaniem idei 
troski o czystość naszego środowiska, zwłaszcza Kujaw; 

  zwiększenie wiedzy na temat obszarów chronionych woj. kujawsko-pomorskiego, 
 popularyzowanie idei ochrony środowiska wśród mieszkańców naszego regionu; 
 kształcenie umiejętności związanych z korzystaniem z różnych źródeł wiedzy;  
 integrowanie społeczności uczniowskiej włocławskich szkół wokół tematyki 

ekologicznej i zdrowotnej.  
 

ZASADY UDZIAŁU i PRZEBIEG KONKURSU 

 Konkurs odbędzie się 2. IV 2019 r. o godzinie 13.00,  
w Szkole Podstawowej  nr 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21 B,  

 potwierdzenie udziału (karta zgłoszenia) prosimy przesłać do 21. III 2019 r. na adres 
organizatora. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII-VIII. Szkołę może reprezentować tylko jeden 
czteroosobowy zespół.  

 Konkurs zakresem tematycznym i umiejętnościami obejmuje zagadnienia dotyczące ekologii: 

zakres tematyczny: środowisko naturalne Kujaw; obszary chronione: fauna i flora, woda, 

gleba, powietrze, pomniki przyrody; nazwy owoców i warzyw związanych z Kujawami; 
rozpoznawanie (część praktyczna) np. odgłosów ptaków, drzew czy krzewów; przemysł – 

zakłady przemysłowe Włocławka- i jego wpływ na stan  środowiska Kujaw; sposoby 
racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, formy i sposoby recyklingu, podstawowe 
pojęcia ekologiczne; dualna segregacja odpadami; znajomość pojęć w języku 
angielskim/ niemieckim (słownictwa dotyczącego: przetwórstwa wtórnego, np.: 
plastikowe butelki, metalowe puszki, tekturowe pudła itp.; nazw cech krajobrazu  



np.: jezioro, lasy, wzgórza, rzeka itp.; przymiotników opisujących przyrodę, np.: 
czysty, zanieczyszczony, malowniczy, zatruty itp.)  

 Konkurs składa się z dwóch części:  konkursu plastycznego (2 uczestników)  i 
konkursu wiedzy i umiejętności zgodnie z podanym wyżej zakresem 
tematycznym  (2 uczestników).  

 Punkty wszystkich konkurencji są sumowane. Na tej podstawie wyłoniony 
zostanie zwycięski zespół. W przypadku jednakowej ilości punktów dopuszcza 
się dodatkową konkurencję. Najlepsze zespoły szkolne otrzymują nagrody, a 
wszyscy uczestnicy i opiekunowie dyplomy.  

 Do Jury zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: WCEE, Nadleśnictwa Włocławek, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, KPCEN, Galerii Sztuki Współczesnej, CK BROWAR B oraz 
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.  

Uwaga:  
 
 W części plastycznej uczniowie zespołowo wykonują pracę plastyczną – 

widokówkę z Kujaw, promującą walory przyrodnicze naszego województwa. 
Uczestnicy przynoszą ze sobą materiały potrzebne do wykonania pracy. Prace  będą 
wykonywane  podczas konkursu, w obecności jury. Czas trwania konkurencji – około 60 
min. Kryteria oceny: nawiązanie tematyczne - realizacja tematu; oryginalność użytych 
materiałów; pomysłowość i estetyka wykonania. Uwaga: Prace wykonane w ramach 
konkursu są własnością organizatorów. 
 

 W części dotyczącej wiedzy uczniowie uczestniczą w turnieju, który odbywać się 
będzie w świetlicy szkolnej. Wszyscy jednocześnie rozwiązują zadania typu: TAK/NIE lub 
PRAWDA/FAŁSZ; PUZLLE - układanie na czas; ROZPOZNAWANIE ORGANIZMÓW (rośliny, 
zwierzęta i grzyby); KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA; WIEM- pytania z kilku kategorii 
(gospodarka odpadami, ochrona przyrody, ochrona środowiska, niska emisja, przyroda 
Włocławka); DODATKOWO PYTANIA za określoną liczbę punktów, które można zyskać lub 
stracić; EKOLOGIA PO ANGIELSKU/NIEMIECKU. Czas trwania konkurencji – około 60 
min. 

 
Uwaga: W sprawie konkursu można się kontaktować  z: 
 p. Iwoną Składanowską lub p. Anną Zacharek. 

 

                   
 

                                                  Organizatorzy



                                              
                                                                           Włocławek, dnia .............................. 
 
 
....................................................... 
                     (pieczęć szkoły)                             

                                
Szkoła Podstawowa nr 10 

we Włocławku 
ul. Starodębska 21B,  tel./fax. 054/231 53 71 

                                                            E-MAIL szkoły – sekretariat@sp10wloclawek.pl 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr…… zgłasza udział następujących  uczniów  do 
Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego  dla Uczniów  Kl. VII-VIII Szkół Podstawowych: 

 
Konkurs  plastyczny: 

 

............................................................................ 
 

............................................................................ 
 

 Konkurs wiedzy ekologicznej:  język……………………………….. 
 

 ............................................................................ 
 
……………………………………………………… 
        
Imię i nazwisko 
opiekuna/opiekunów......................................................................................................................  

 
Dyrektor  szkoły 

 

…………………………… 



 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka…………………………………………………….  

oraz danych osobowych (imię, nazwisko, wiek) na potrzeby konkursu. 

 

…………………………………………………………………………………………………..      

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 
Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka………………………………………………………… 

oraz danych osobowych (imię, nazwisko, wiek) na potrzeby konkursu. 

 

…………………………………………………………………………………………………..      

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka………………………………………………………… 

oraz danych osobowych (imię, nazwisko, wiek) na potrzeby konkursu. 

 

…………………………………………………………………………………………………..      

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka………………………………………………………… 

oraz danych osobowych (imię, nazwisko, wiek) na potrzeby konkursu. 

 

…………………………………………………………………………………………………..      

podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  


