REGULAMIN
MIĘDZYPOWIATOWYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
organizowanych w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych
organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Gen. M. Zaruskiego w Węgorzewie
Cele ogólne konkursu:






Rozwijanie poznawczych potrzeb młodzieży związanych z naukami przyrodniczymi
Rozwijanie umiejętności planowania i wykonywania prostych eksperymentów
Rozwijanie uzdolnień, pobudzanie twórczego myślenia uczniów
Zachęcanie do współzawodnictwa
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

ORGANIZACJA KONKURSU
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Każda szkoła
ma prawo zgłosić do każdego z konkursów jedną lub dwie trzyosobowe drużyny
biologia – 1 lub 2 drużyny
chemia – 1 lub 2 drużyny
fizyka – 1 lub 2 drużyny
Rywalizacja konkursowa dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
odbywa się na tym samym poziomie, składa się z dwóch części:
I – konkurs indywidualny - rozwiązywanie testu
Każdy z uczniów samodzielnie rozwiązuje zestaw zadań teoretycznych z biologii, chemii lub
fizyki, czas pracy 30 minut. Zwycięzcy konkursów z poszczególnych przedmiotów zostaną
wyłonieni na podstawie liczby punktów zdobytych w teście. Testy sprawdzają organizatorzy.
Nauczyciel opiekujący się uczestnikami konkursu ma prawo wglądu do sprawdzonych prac.
II – konkurs drużynowy – test oraz przeprowadzenie i omówienie doświadczenia pokazu
Drużyny biorące udział w rywalizacji otrzymują punkty przeliczeniowe za test (brane są pod
uwagę wyniki testów wszystkich uczniów w drużynie) oraz za część praktyczną.
Uczestnicy konkursu przygotowują pokaz – eksperyment, model zjawiska lub urządzenia, film.
Tematyka pokazu określona jest szczegółowo dla każdego przedmiotu. Prezentacja prac
doświadczalnych nie może być dłuższa niż 5 minut.
Prezentacje drużynowe oceni komisja powołana spośród nauczycieli szkół biorących udział
w konkursie. Ocenie podlegać będą: poprawność merytoryczna wystąpień, sposób
zaprezentowania zjawiska, oryginalność i wkład pracy uczniów w przygotowanie pokazu,
wykorzystanie 5-minutowego limitu czasu.
Uwaga: nauczyciel zgłaszający uczniów do konkursu drużynowego odpowiedzialny jest za
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń z fizyki, chemii lub
biologii, czuwa nad przestrzeganiem zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych w trakcie
prezentacji konkursowych z udziałem publiczności.

Szczegółowa tematyka konkursów oraz formularze zgłoszeń dostępne będą na
stronie internetowej organizatora:
lowegorzewo.pl w zakładce Festiwal Nauk Przyrodniczych

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 listopada 2018 r.
na adres organizatora: VIII Festiwal Nauk Przyrodniczych
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. M. Zaruskiego
ul. B. Prusa 10
11-600 Węgorzewo
lub adres e-mail: eandrulonis@wp.pl
lub faksem: 87 427 23 67

Osoby odpowiedzialne za konkursy przedmiotowe:
Danuta Bujno (chemia)
Elżbieta Andrulonis (fizyka)
Elżbieta Skupień (biologia)

danuta.bujno@wp.pl
eandrulonis@wp.pl
elaskupien53@tlen.pl

