Regulamin Konkursu Biologicznego dla gimnazjalistów
organizowanego przez II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie
organizowanym w roku szkolnym 2017/2018

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
w Koszalinie, ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin
tel. (94) 342-43-51; tel./fax (94) 344 65 96
e – mail: 2lobroniewski@interia.pl
www.broniewski.edu.pl
2. Założenia ogólne/ cel konkursu:
a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III Gimnazjum
b) celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań biologicznych, ujawnienie talentów
biologicznych oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.
c) motywowanie uczniów uzdolnionych do poszerzania własnej wiedzy i
umiejętności;

3. Etapy konkursu

Etapy konkursu:
a) rozwiązanie testu składającego się z 30 zadań, za które można uzyskać maksymalnie
30 punktów (po jednym punkcie, za każdą poprawną odpowiedź)
b) sprawdzenie testów przez komisję
c) wyłonienie zwycięzców konkursu
d) wręczenie nagród
czas rozwiązywania testu – 60 min.

4. Szczegółowy przebieg konkursu
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

konkurs ma postać testu z zadaniami zamkniętymi.
za każde z 30 zdań uczeń może uzyskać jeden punkt (łącznie 30 punktów)
konkurs trwa 60 minut, miejsca w sali są losowane..
w czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali.
uczestnik rozwiązuje zadania samodzielnie, w przypadku stwierdzenia
niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego przebiegu konkursu
przewodniczący komisji podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego ucznia
i unieważnia jego pracę.
członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących
zadań ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
rozwiązane zadania konkursowe uczestnik może oddać przed upływem czasu, a po
sprawdzeniu kompletności przekazanych materiałów może opuścić salę.
komisja konkursowa ocenia rozwiązania systemem punktowym
na podstawie oceny prac konkursowych komisja wyłania trzy pierwsze miejsca
ustalone na podstawie największej liczby (nie mniejszej jednak niż 75%) uzyskanych
punktów możliwych do osiągnięcia w konkursie.
podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród dokonuje się na oddzielnym
spotkaniu laureatów.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez ucznia,
jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. Obowiązkiem uczniów jest
przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie.
b) niestawienie się w terminie przeprowadzania konkursu lub spóźnienie ucznia pozbawia
ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie.
c) podczas konkursu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych

6. Termin i miejsce konkursu
Termin konkursu zostanie podany na stronie internetowej II LO
Miejsce: Budynek II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

7. Termin zgłoszenia do konkursu – ` 16 kwiecień 2018r.
Zgłoszenia przyjmujemy w formie pisemnej z pieczątką gimnazjum na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
75-631 Koszalin, ul.Chełmońskiego 7
tel. (94) 342-43-51; tel./fax (94) 344 65 9
z dopiskiem: KONKURS BIOLOGICZNY
8. Tematyka konkursu
Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia zawarte w podstawie programowej z zakresu
nauczania biologii w gimnazjum.
9. Literatura
Podręczniki do biologii dla gimnazjum dopuszczone przez MEN

