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REGULAMIN
XXXVI KONKURSU PRZYRODNICZEGO

dla szkół podstawowych i gimnazjów
1. Konkurs skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i II III klas
gimnazjów województwa lubuskiego.
2. Organizatorem I etapu konkursu (etap wojewódzki) na terenie województwa lubuskiego
jest KLUB PRZYRODNIKÓW z siedzibą w Świebodzinie 66-200, ul. 1 Maja 22.
Współorganizatorami II etapu (etap ponadwojewódzki - "finał finałów") konkursu są
KLUB PRZYRODNIKÓW oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„SALAMANDRA” (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru woj.
lubuskiego i wielkopolskiego - finaliści etapu wojewódzkiego).
3. Konkurs jest objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie
Wielkopolskim.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie pocztą, faxem lub emailem formularza zgłoszeniowego na adres Klubu Przyrodników.
5. Każdy opiekun może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 6 osób, przy czym
szkoła może wystawić kilka grup (do 6 osób każda) prowadzonych przez różnych
opiekunów.
6. Etap wojewódzki odbywa się w drugiej połowie lutego lub pierwszej połowie marca (w
zależności od przypadającego terminu ferii zimowych) w Świebodzinie - w roku 2018 17.03.2018.
7. Etap ponadwojewódzki – „finał finałów” odbywa się w kwietniu lub w maju w
Świebodzinie lub Poznaniu (naprzemiennie co drugi rok).
8. Temat wiodący konkursu w 2018 roku brzmi: „Płazy i gady Polski". Pytania dotyczące
tematu wiodącego będą poruszały głównie zagadnienia dotyczące biologii, ekologii,
rozpoznawania, występowania ptaków na terenie Polski. W konkursie nie będzie
wymagana znajomość łacińskich nazw.
9. Połowa pytań etapu wojewódzkiego będzie dotyczyła tematu wiodącego, druga połowa
będzie dotyczyła ogólnej wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ekologii, biogeografii,
rozpoznawania i biologii krajowych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
10. Pytania etapu ponadwojewódzkiego - „finału finałów” będą związane wyłącznie z
tematem wiodącym.
11. Etap wojewódzki składa się z części pisemnej – testu oraz z części ustnej. Obie części
etapu wojewódzkiego odbędą się tego samego dnia.
12. W części pisemnej wezmą udział wszyscy uczniowie, którzy zostali zgłoszeni do udziału
w konkursie.
13. Dziesięciu uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbą punktów w teście weźmie
udział w finałowej części ustnej etapu wojewódzkiego. Dwudziestu uczestników, którzy
uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście zakwalifikuje się do etapu
ponadwojewódzkiego – „finału finałów”.

14. W sytuacji kiedy kilkoro uczniów uzyska w teście taką samą liczbę punktów i z tego
względu niemożliwe będzie wyłonienie 10 najlepszych na podstawie testu, organizatorzy
są zobowiązani do przeprowadzenia wśród tych osób ustnej dogrywki.
15. Część ustna odbędzie się przed publicznością złożoną z pozostałych uczestników
konkursu oraz opiekunów. Będzie się ona składać z dwóch części, w pierwszej (seria 10ciu pytań) weźmie udział 10 osób z największą liczbą punktów uzyskaną w teście. Po serii
10 pytań, wyłonione zostaną 3 osoby z najwyższą liczbą punktów, które wezmą udział w
drugiej części ustnej – seria 10 kolejnych pytań.
16. W sytuacji kiedy kilkoro uczniów uzyska w pierwszej części ustnej taką samą liczbę
punktów i z tego względu niemożliwe będzie wyłonienie 3 najlepszych, organizatorzy są
zobowiązani do przeprowadzenia wśród tych osób ustnej dogrywki.
17. Finalistami Konkursu Przyrodniczego w etapie wojewódzkim zostaje 20 uczestników,
którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście i zakwalifikują się do etapu
ponadwojewódzkiego. Spośród tych 20 uczestników, 10-ciu weźmie udział w części
ustnej etapu wojewódzkiego. Część ustna pozwala wyłonić 3 laureatów Konkursu
Przyrodniczego etapu wojewódzkiego.
18. Etap ponadwojewódzki – „finał finałów” podobnie jak etap wojewódzki składa się z
części pisemnej (test) i ustnej. Obie części etapu ponadwojewódzkiego odbędą się tego
samego dnia.
19. Do etapu ponadwojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych ok. 20 osób, które uzyskają
największą liczbę punktów w części pisemnej etapu wojewódzkiego.
20. W etapie ponadwojewódzkim zmierzą się finaliści i laureaci etapu wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Klub Przyrodników oraz finaliści i
laureaci etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez PTOP
„Salamandra”.
21. Część ustna będzie składała się z finału (10 osób) i ścisłego finału (3 osoby).

