
REGULAMIN
V EDYCJI MI ĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

"Człowiek, chemia i środowisko"
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

w roku szkolnym 2007/2008

I.  Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w ...

II. Cele konkursu:
1. Kształcenie właściwego stosunku do przyrody i ochrony środowiska.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych uczniów.
3. Pogłębianie wiedzy chemicznej i ekologicznej.
4. Pogłębianie współpracy między szkołami.

    5.    Kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.
    6.   Kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania    w zgodzie
ze środowiskiem.

III. Tematyka konkursu.
Konkurs „Człowiek, chemia i środowisko”  swym zakresem odnosi się do treści, osiągnięć i
umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z chemii, a w
szczególności zagadnień ekologicznych realizowanych na przedmiotach przyrodniczych w
gimnazjum.
Temat wiodący tegorocznej edycji konkursu to: „Zanieczyszczenia powietrza”

Zagadnienia do międzyszkolnego konkursu dla uczniów gimnazjum:
1.  Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - (tlenki azotu, tlenki siarki, związki węgla,

kwaśne deszcze, smog, pyły zawierające metale i związki metali ciężkich).
2.  Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz organizmy roślinne.
3.  Efekt cieplarniany.
4.  Dziura ozonowa.
5.  Budowa i właściwości fizykochemiczne wody.
6.  Obieg wody w przyrodzie.
7.  Źródła i skutki zanieczyszczenia wód.
8.  Rośliny i zwierzęta wskaźnikowe środowiska.
9.  Wpływ chemicznej degradacji gleby na środowisko i życie człowieka.
10.  Gospodarka odpadami.
11.  Chemizacja żywności.
12.  Rolnictwo ekologiczne.
13.  Rośliny i zwierzęta chronione.
14.  Parki narodowe i krajobrazowe.

IV. W konkursie bior ą udział uczniowie klas I –III  gimnazjum. Szkołę może reprezentować
od 1 do 5 uczniów (większą liczbę uczestników prosimy uzgadniać z organizatorem).



V. Organizacja konkursu.

1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komisja Konkursu powołana przez Dyrektora szkoły,
które jest organizatorem. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwało jury. W jego
składzie znajdzie się po jednym nauczycielu chemii, biologii lub geografii z każdego
gimnazjum reprezentowanego w konkursie.

2. Uczestnicy zawodów rozwiązują zadania testowe, rachunkowe i problemowe w
czasie 60 minut.

3.  Wyniki ogłasza Przewodniczący Konkursu po zakończeniu wszystkich czynności
związanych z   przeprowadzeniem zawodów. Uczestnicy z największą liczbą punktów zostają
zwycięzcami.  Przewiduje się klasyfikację indywidualną i zespołową uczniów (decydował
będzie średni wynik szkoły)

4. Dla najlepszych uczniów przewidziane są nagrody i dyplomy.

    5. Zgłoszenia udziału w konkursie  należy przesłać na adres organizatora:

VI. Termin konkursu 19 maja 2008 roku, godz. 9.30.

VII. Literatura:

1.  Pyłka - Gutowska Ewa: Ekologia z ochroną środowiska. Wyd. 4 popr. Warszawa: „Oświata”,
2000.

2.  Ogólnie dostępne podręczniki do chemii i biologii w gimnazjum.
3.  Łopata Krystyna, Salmon Paulina, Tyszkiewicz Kazimiera: Tajemnice powietrza i wody: chroń

swoje środowisko: podręcznik dla uczniów szkół średnich. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag.,
1998.

4.  Stankiewicz Maria, Wawrzyniak - Kulczyk Maria: Poznaj, zbadaj: chroń środowisko, w którym
żyjesz. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1997.

5.  M. Koszmider, G. Kazanecka „Zielone zadania. Ochrona środowiska w zadaniach chemicznych”

                                                                                            

                                                            



................................................... .                     .........................................
          pieczęć szkoły                                                                                  miejscowość, data

KARTA ZGŁOSZENIA

Dyrektor.......................................................... w ...................................................................
zgłasza udział w V edycji międzyszkolnego konkursu „Człowiek, chemia i środowisko”
następujących uczniów:

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko opiekuna

                                                                                         .......................................
                                                                                                                       

                                             Dyrektor szkoły


