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Regulamin  Powiatowego Konkursu Nauk Przyrodniczych 

dla szkół podstawowych  „ Zjednoczone Siły Natury” 
 

 
I Organizatorem konkursu jest zespół nauk przyrodniczych II Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

II Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych powiatu 

ostrowskiego. 

 

III Głównym celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań naukami 

przyrodniczymi uczniów powiatu ostrowskiego. 

 

IV Konkurs odbędzie się 7 marca 2023 roku o godz. 10.00 

w auli lub w  innej wyznaczonej sali II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim,   

ul. Wrocławska 48. 

 

V Szkoły biorące udział w konkursie zgłaszają uczestników konkursu  

do dnia 28.02.2023 r. 

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. 

 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 

 

o nazwisko i imię ucznia 

o nazwę szkoły i adres szkoły 

o imię i nazwisko opiekuna 

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zamieszczonego w poniższym 

linku: 

https://forms.gle/1nFeyaUNCCsAYDNA9 

 

(w razie problemów proszę wkleić link do przeglądarki) 

 

Zgłoszenie ucznia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  umieszczenie 

wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.  

 

VI Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu trwającego 60 minut. 

 Test będzie oceniany przez Wewnątrzszkolną Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi    w Ostrowie 

Wielkopolskim.  Komisja wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc. W przypadku 

równej liczby punktów o kolejności miejsc będzie decydował wynik dogrywki. 

Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą długopis, ołówek, kalkulator, linijkę, 

kątomierz. 

 

 

https://forms.gle/1nFeyaUNCCsAYDNA9
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VII  Tematyka konkursu dotyczy następujących zagadnień: 

 

    Biologia – genetyka 

 

◼ DNA i RNA 

◼ podziały komórkowe 

◼ podstawowe prawa dziedziczenia 

◼ dziedziczenie cech u człowieka 

◼ dziedziczenie płci u człowieka 

◼ dziedziczenie grup krwi 

◼ mutacje 

◼ choroby genetyczne 

 

 Chemia - roztwory i klasyfikacja związków chemicznych 

◼ woda i roztwory wodne 

◼ stężenie procentowe i rozpuszczalność 

◼ zapis równań reakcji otrzymywania : tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli 

(cząsteczkowo i jonowo) 

◼ właściwości tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli 

◼ reakcje w roztworach wodnych ( zobojętnianie, strącanie osadów) 

 

 

 Geografia – Azja 

◼ środowisko przyrodnicze Azji 

◼ wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji 

◼ rolnictwo Azji 

◼ Japonia-symbol nowoczesnej gospodarki 

◼ Chiny -najludniejszy kraj świata 

◼ Indie -kraj kontrastów społecznych i gospodarczych 

◼ Bliski Wschód-kultura i gospodarka 

 

  

Fizyka -  praca, moc, energia 

 

VIII  Po napisaniu testu uczniowie wezmą udział w warsztatach.  

 

IX Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące konkursu prosimy kierować  

do przewodniczącej  pani  mgr Katarzyny Lisiak numer telefonu 508379386. 

 

 

 

 

         ORGANIZATORZY 


