
SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku 
 

Regulamin szkolnego konkursu 

„ Liga Przyrodnicza klas czwartych” 
 
 

Cele konkursu: 
 

▪ Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych. 
▪ Kształcenie zdolności logicznego myślenia. 
▪ Dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności zachodzących w otaczającym świecie. 
▪ Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyrodniczych. 

 
Adresaci: 

▪ Konkurs skierowany jest do wszystkich  chętnych uczniów klas czwartych .  
 

Zasady konkursu: 
 

▪ Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany wypełnić test samodzielnie w wersji papierowej w 
miejscu i czasie określonym przez organizatora. 

▪ Przewidziane są 2 etapy konkursu  
-  zimowy w styczniu 2022 r. 
-  wiosenny w czerwcu 2022 r. 

▪ Czas trwania każdej części konkursu to 45 minut.  
▪ Wyniki uzyskane w poszczególnych etapach sumują się i określają miejsce ucznia w ostatecznym 

rankingu konkursu. 
▪ Informacja o terminie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu będzie przekazana 

uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem . 
▪ Termin przeprowadzenia poszczególnych etapów może ulec zmianie (spowodowane sytuacjami 

niezależnymi od organizatora) 

Zakres konkursu: 
  

▪ Etap zimowy obejmuje zagadnienia omawiane na lekcji przyrody w I półroczu roku szkolnego 
▪ Etap wiosenny obejmuje zagadnienia omawiane na lekcji przyrody w II półroczu.  
▪ Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na konkursie zawarty jest w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego przedmiotu przyroda zawarty na stronie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. 

▪ Podstawowym źródłem wiedzy ucznia jest podręcznik do przyrody, zeszyt ćwiczeń do przyrody,  
atlas do przyrody, oraz inne dostępne pozycje znajdujące się w zasobach własnych ucznia i biblioteki 
szkolnej. 

Nagrody i wyróżnienia: 
 

▪ Zwycięzca/-y szkolnej ligi otrzymają cząstkową ocenę z przedmiotu przyroda oraz dyplom i drobny 
upominek. 



▪ Uczniowie, którzy zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymają cząstkowe oceny z przedmiotu przyroda 
oraz dyplomy. 

▪ Pozostali uczestnicy, którzy nie uzyskali odpowiedniej liczby punktów będą nagrodzeni plusami za 
aktywność z przedmiotu. 
 

Komisja konkursowa: 
 

▪ Wyniki obu etapów i ostateczny ranking uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie 
szkoły w zakładce „Konkursy”. 

▪ Prace nieczytelne nie będą sprawdzane. 
 

Postanowienia końcowe /ogólne: 
 

▪ Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu. 

▪ Prace nie będą udostępniane dla osób trzecich.  
▪ Zapisy na konkurs oraz wszelkie pytania w sprawie konkursu proszę kierować do nauczyciela 

przyrody, który prowadzi lekcje w danej klasie w bieżącym roku szkolnym. 
 

Organizatorzy konkursu:  

Krystyna Piechocka 

Joanna  Borzeńska 

 


