
REGULAMIN KONKURSU 

PRZYRODNICZEGO 2019/2020 

„BIALSKA LIGA PRZYRODNICZA”  

VII EDYCJA 

Zapraszamy Państwa wraz z uczniami szkół podstawowych z klas 4, 5, 6 do wzięcia udziału                                  

w VII edycji „Bialskiej Ligi Przyrodniczej”. 

Zmagania i rywalizacja między uczniami odbędą się w 3 etapach (niżej tabela z hamonogramem). 

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w konkursie będzie procentowała w przyszłosci, jak również 

przyczyni się do odkrycia wielu talentów przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.   

Po zakończeniu zmagań organizatorzy uhonorują uczniów z najwyższymi wynikami. 

 

  HARMONOGRAM KONKURSU  
„BIALSKA LIGA PRZYRODNICZA” 

 

I ETAP – BLIŻEJ PRZYRODY 

 

 

 Sprawdzenie wiadomości- konkurs 

z danego zakresu materiału 
Informacje o wynikach 

  

    Termin 1 

 

 

03.12.2019 

godz.16.00 

 

 

do   19.12.2019 

 

II ETAP – BLIŻEJ GEORAFII 
 

 Sprawdzenie wiadomości- konkurs 

z danego zakresu materiału 
Informacje o wynikach 

  

Termin 2 

 

 

28.01.2020 

godz.16.00 

 

 

do 15.02.2020 

 

                                                      III ETAP – BLIŻEJ BIOLOGII 

 

 Sprawdzenie wiadomości- konkurs 

z danego zakresu materiału 
Informacje o wynikach 

  

Termin 3 

 

25.02.2020 

godz.16.00 

 

 

 do 14.03.2020 

 

 

 

 

 

 



                                                          Adresaci: 

Konkurs:  „Bialska Liga Przyrodnicza” jest adresowany do uczniów klas czwartych, piątych  

i szóstych pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę przyrodniczą. 

W konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe. 

 

Zgłoszenia: 

Termin zgłoszenia uczestników wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej do 26.11.2019 r. 

Szkoła przesyła zgłoszenia wszystkich uczniów  w jednej tabeli. 

Zgłoszenia proszę przesłać na adres liga.przyrodnicza@wp.pl według podanego niżej wzoru,  

w temacie należy podać    

 "Liga Przyrodnicza – SP nr……". 

Imię i nazwisko 

 ucznia 

klasa  szkoła Imię i nazwisko 

szkolnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Informacje o konkursie: 

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły www.szkpodst9.pl 

  

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej                                      

w Zespole Szkół  w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe : 

ul. Zygmunta Augusta 2 

21-500 Biała Podlaska 

tel.: + 48 83 341 67 10 

mail: liga.przyrodnicza@wp.pl 

 

 

Terminy konkursu 

Wszystkie trzy spotkania konkursowe odbędą się w  Szkole Podstawowej  nr 9 im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej o godz. 16.00 w terminach określonych  

w harmonogramie. 

Cele konkursu: 

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, rozwijanie u uczniów               

zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi oraz motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania 

wiedzy. Dzięki samodzielnemu kształceniu uczniowie wyrabiają w sobie systematyczność                      

w zdobywaniu wiedzy oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów przyrodniczych. 

 

 

 

 

mailto:liga.przyrodnicza@wp.pl


Zakres materiału: 

Współzawodnictwo będzie obejmowało następujące zagadnienia: 

 

I etap – BLIŻEJ PRZYRODY 

1. Sposoby poznawania przyrody 

2. Orientacja w terenie 

3. Pogoda i jej składniki 

4. Ja i moje ciało 

5. Środowisko przyrodnicze najbliżej okolicy. 

II etap – PLANETA ZIEMIA 

    1. Krajobrazy Polski. 

    2. Krajobrazy świata. 

    3. Ruchy Ziemi. 

III etap- BLIŻEJ BIOLOGII 

1. Organizacja i chemizm życia 

2. Różnorodność życia: 

-świat roślin: mchy, paprotniki, rośliny nago i okrytonasienne, znaczenie roślin 

- świat zwierząt: stawonogi, kręgowce 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany od uczestników dotyczy podstawy programowej                              

w klasach IV- VI szkoły podstawowej. 

Proponowana literatura: Podręczniki do przyrody, biologii, geografii w szkole podstawowej                    

w kl. IV- VI. 

 

Proszę o wytypowanie najlepszych uczniów. W celu wyboru najlepszych uczniów szkoła może 

przeprowadzić eliminacje wewnętrzne.  

Szkoła przesyła zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 26. 11.2019.  Uczniowie zgłoszeni 

po terminie nie będą mogli wziąć udziału w lidze. 

 

Na I etap konkursu każdy uczestnik przynosi wypełniony załącznik - zgoda rodziców 

uczestnika konkursu. 

 

Do II etapu konkursu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70 % poprawnych 

odpowiedzi  w etapie I 

 

 

Punktowanych będzie 10 pierwszych miejsc według wzoru:  

I miejsce – 25 punktów  

II miejsce – 18 punktów 

 III miejsce – 15 punktów  

IV miejsce – 12 punktów  

V miejsce – 10 punktów  

VI miejsce – 8 punktów  



VII miejsce – 6 punktów  

VIII miejsce – 4 punkty 

 IX miejsce – 2 punkty  

X miejsce – 1 punkt  

 Suma punktów uzyskanych w kolejnych etapach konkursu decyduje o miejscu uczestnika. 

Informacje końcowe 

 

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w „Bialskiej Lidze 

Przyrodniczej” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, 

także na publikację imienia i nazwiska ucznia wraz z jego wynikami. 

Za dowożenie i odbieranie dziecka odpowiadają  rodzice/opiekunowie. 

Decyzje Komisji konkursu są ostateczne. 

Opiekunami konkursu są nauczyciele przyrody, biologii i geografii. 

Osoba do kontaktu: Mariola Zozula. 

 

 


