
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. prał Stanisława Gawlika                        
w Radziechowach oraz Gmina Radziechowy-Wieprz 

 Konkurs zorganizowany w ramach projektu "ŚWIAT NISZCZONY GLOBALNIE-RATUJ 
LOKALNIE" współfinansowanego przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu 

grantowego pn."Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój-edycja 2018" 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 4-8 SP z terenu gminy Radziechowy-Wieprz. 
 
1. Cele konkursu: 
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zagadnień ekologicznych i przyrodniczych; 
- pogłębianie świadomości ekologicznej; 
- rozbudzanie szacunku dla przyrody; 
2. Przebieg konkursu: 
Konkurs składa się z dwóch etapów, w dwóch kategoriach:  
     - I kategoria – klasy IV- VI szkoły podstawowej 
     - II kategoria – klasy VII – VIII szkoły podstawowej 
Etap I – organizowany w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w konkursie. Do etapu 
szkolnego może przystąpić dowolna ilość uczniów. Zgłoszeni uczniowie będą mieli            
za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru, który zostanie przesłany do szkół drogą 
mailową. Termin przeprowadzenia testu: 29 marzec 2019 r. godz. 10:00. 
Do II etapu (międzyszkolnego) konkursu, przechodzą po 2 osoby  z I etapu z każdej ze 
szkół (te, które uzyskają największą liczbę punktów) z każdej z kategorii (w sumie 4 osoby           
z każdej ze szkół).   
Etap II (międzyszkolny) -  odbędzie się w Szkole Podstawowej im. ks. prał. Stanisława 
Gawlik w Radziechowach.  W tym etapie oceniane będą odpowiedzi z testu finałowego, 
praca plastyczna oraz część praktyczna polegająca na właściwej segregacji przygotowanych 
odpadów.  
Termin: 17 maj 2019 r. godz. 10:00 
3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ                                
i dostarczyć ją (osobiście lub mailem: magurka@poczta.onet.pl) do sekretariatu Szkoły 
Podstawowe im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach w terminie                             
do 18 marca 2019 r. 
4. Zagadnienia do konkursu: 
Od uczestników, na każdym etapie  wymagana jest wiedza z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska w następujących blokach tematycznych:  
-  woda i ochrona wód, 
-  gleba i ochrona gleb, 
-  powietrze atmosferyczne i jego ochrona, 
- segregacja odpadów, 
- ochrona przyrody, 
Wiadomości zgodne z podstawą programową zawarte w podręcznikach do przyrody, biologii, 
geografii, fizyki i chemii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w zakresie ekologii                             
i ochrony środowiska. 
5. Nagrody: 
Uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki w konkursie otrzymają nagrody! 
 

 
 



 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY  EKOLOGICZNY 

DLA KLAS  IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO KONKURSU 
(należy przesłać na maila szkoły magurka@poczta.onet.pl do 18 marca 2019r.) 

 

 

Nazwa Szkoły:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu: 

 

Kl. IV-VI SP 

……………………………................ 

……………………………………… 

Kl. VII-VIII SP 

……………………………………... 

……………………………………... 

 

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna: ………………………………………..... 

 

 

 

……………………………….  

Data i podpis szkolnego opiekuna  

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:magurka@poczta.onet.pl

