
 

  

„ Jestem człowiekiem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce ”  

                                                                                   Terencjusz 

 

 

 

REGULAMIN   

II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO  

„Organizm człowieka i jego zdrowie”  

DLA UCZNIÓW KLAS VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

  

Rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

 

HONOROWY PATRONAT: 

                                                          

 



 

 Cele konkursu:  

1. Propagowanie wiedzy biologicznej głównie z zakresu budowy i funkcji 

organizmu człowieka na poziomie klasy VII szkoły podstawowej                

(nowa podstawa programowa). 

2. Kształcenie umiejętności biologicznych i postaw prozdrowotnych.  

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez czynny udział                               

w konkursach biologicznych. 

4. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy. 

5. Współpraca dydaktyczna szkół podstawowych z terenu Radomia. 

6. Współpraca szkół z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz     

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. 

    

Organizacja konkursu: 

1. Organizatorami konkursu są :  

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego,                

ul. Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom 

     - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 , ul. Miła 18, 26-600 Radom  

      Honorowy patronat nad konkursem objęli: Radomski Ośrodek Doskonalenia    

      Nauczycieli oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu. 

   2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu    

     miasta Radomia. 

  3. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej z biologii klasa VII (nowa   

     podstawa programowa), wzbogacone o tematykę z zakresu profilaktyki chorób    

     odkleszczowych oraz problemu smogu (niska emisja). 



4. Konkurs składa się z dwóch etapów:  I etap - szkolny , II etap – międzyszkolny. 

5. Etap I  

– odbywa się w wybranym przez szkołę dniu w okresie  28-29.03.2019r. Testy wraz 

z kluczem odpowiedzi zostaną wysłane do szkół, (które zgłoszą chęć udziału               

w konkursie – załącznik nr 1), w dniu 27.03.2019r. Uczniowie rozwiązują test 

opracowany przez organizatorów, składający się z 20 zadań (zadania zamknięte             

i otwarte). Czas pracy – 40 minut.   

 Zakres materiału do I etapu : 

 a) Budowa i funkcje komórki zwierzęcej i tkanek zwierzęcych, 

 b) Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka: 

- skóra – powłoka organizmu 

- aparat ruchu 

- układ pokarmowy  

- układ krążenia 

- układ oddechowy 

Do II etapu nauczyciel koordynujący etap szkolny zgłasza  trzech uczniów                

z najwyższymi wynikami (w przypadku takiej samej punktacji liczba uczniów może 

być większa). 

Etap II – odbędzie się dnia 22.05.2019r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, ul. Kilińskiego 25 w Radomiu.               

Reprezentanci szkół, wyłonieni w etapie pierwszym, rozwiązują test, składający się           

z 30 zadań (zamknięte i otwarte) w czasie 60 minut. Uczestnicy konkursu nie mogą 

używać żadnych środków łączności (telefonów komórkowych, tabletów itp.) 

Zakres materiału do II etapu obejmuje zakres z etapu I oraz : 

a) Układ wydalniczy 

b) Regulację nerwowo- hormonalną 

c) Narządy zmysłów  

d) Rozmnażanie i rozwój człowieka 

e) Choroby odkleszczowe : borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM),  

f) Wpływ smogu na organizm człowieka (niska emisja) 



W II etapie (międzyszkolnym) wyłonionych zostanie trzech  laureatów (możliwe 

miejsca ex aequo). Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy za udział                       

w konkursie. Wyniki zostaną przekazane do szkół drogą elektroniczną.  

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się                    

09 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Zdrowia, przed Urzędem Miejskim przy ulicy  

Żeromskiego w Radomiu. 

Zgłoszenie uczestników konkursu:  

1. Zgłoszenie szkół biorących udział w konkursie odbywa się na formularzu 

zgłoszenia, załącznik nr 1 do regulaminu, do dnia 14.03.2019 r.                     

do godziny 13.00 ,na nr fax szkoły :  48-366-95-03 lub na adres poczty 

elektronicznej  psp34@psp34.radom.pl 

 

2. Zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do II etapu odbywa się na formularzu 

zgłoszenia, załącznik nr 2, do dnia 12.04 .2019r. na dane szkoły z pkt 1. 

Uczniowie biorący udział w II etapie konkursu powinni przyjść                              

z opiekunem (nauczyciel lub rodzic), posiadać legitymację szkolną i zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego na udział oraz przetwarzanie danych osobowych 

– załącznik nr 3. 

 

Literatura do konkursu:  

1. Podręczniki do biologii dla klasy VII szkoły podstawowej (nowa podstawa 

programowa). 

2. Atlasy anatomiczne dla uczniów szkół podstawowych.  

3. Strony internetowe : https://wezoddech.ceo.org.pl/ 

http://radom.psse.waw.pl/ 
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Pieczątka szkoły:                                                                                                                                 Załącznik nr 1  

 

 

 Zgłaszam szkołę do II Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego „Organizm człowieka          

i jego zdrowie” dla uczniów klas VII szkoły podstawowej: 

 

Nazwa i adres placówki ………………………………………………………………………………… 

                                   

……………………………………………………………………………………………………………….. 

                          

……………………………..………………………………………………………………………………… 

Adres mailowy szkoły  ………………………………….…………………………………………. 

Telefon do szkoły…………………………………………………………………………………… 

 

Szkolny koordynator  konkursu ………………….…………………….……………………………… 

Tel. ……………………………………………….. 

Organizatorami konkursu są :  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego, ul. Jarzyńskiego 3, 

26-600 Radom 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 ,ul. Miła 18, 26-600 Radom  

 
 

HONOROWY PATRONAT: 

                                                                                              
    
 

 
 

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły: 

 
 
 

 
 
 



Załącznik  nr 2   
 
 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu II Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego  

„Organizm człowieka  i jego zdrowie” : 

Nazwa i adres szkoły: 

……………………………………………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska uczniów : 

1.………………………………………………………..nauczyciel…………………………………….. 

2…………………………………………………………nauczyciel……………………………………… 

3…………………………………………………………nauczyciel……………………………………….. 

 

 

 

 

Organizatorami konkursu są :  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego  ul. Jarzyńskiego 3, 

26-600 Radom 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 ,ul Miła 18, 26-600 Radom 

 

HONOROWY PATRONAT: 

                                                                                              
    
 

 

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły: 
 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Zgoda na udział i przetwarzanie danych osobowych uczestnika II Międzyszkolnego 

Konkursu  Biologicznego „Organizm człowieka i jego zdrowie” dla uczniów klas VII szkoły 

podstawowej.  

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………... ucznia/uczennicy 

szkoły………………………………………………………………………………………………………,    

w II Międzyszkolnym Konkursie  Biologicznym „Organizm człowieka i jego zdrowie” oraz na 

przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz publikację uzyskanych wyników. 

*Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

Organizatorami konkursu są :  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego  ul. Jarzyńskiego 3, 

26-600 Radom 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 ,ul Miła 18, 26-600 Radom 

 
 

HONOROWY PATRONAT: 

                                                                                              
    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


