REGULAMIN
„I POWIATOWEGO KONKURSU Biologicznego 2019”
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO
O NAGRODĘ STAROSTY BYTOWSKIEGO

Tajemnice genów
w ramach projektu
„Zostań Leonardem ”
Organizatorzy konkursu:
 Starostwo Powiatowe,UM w Bytowie,
 Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe
 Krystyna Kuik- nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie
 Renata Koska – nauczycielka biologii, wychowawca Internatu ZSO
Cel konkursu:

popularyzacja biologii jako dziedziny nauki przyrodniczej;

rozwijanie zainteresowań biologicznych;

wspieranie uzdolnień uczniów;

promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i ich szkół;

promowanie zachowań prozdrowotnych;
Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum
szczególnie zainteresowanych biologią a jednocześnie lubiących współzawodnictwo.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy VII i VIII SP i III gimnazjum wytypowany przez
swojego nauczyciela biologii.
Czas i miejsce konkursu:
 Konkurs odbędzie się 25 marca 2019r, poniedziałek godz. 12.00
 Konkurs na etapie finałowym odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie.
Przeprowadzi go Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przybyli nauczyciele biologii.
Tematyka Konkursu oparta będzie na treściach zawartych w „Podstawie programowej z biologii” –
dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem:
• Budowa kwasów nukleinowych
• Informacja genetyczna – sposób jej przekazywania
• Podział prosty i redukcyjny komórki
• Dziedziczenie cech jednogenowych
• Kariotyp człowieka
• Dziedziczenie płci u człowieka
• Wybrane choroby genetyczne człowieka
• Dziedziczenie grup krwi (układ ABO; czynnik Rh)

• Mutacje i czynniki mutagenne
• Badania prenatalne
Organizacja Konkursu:
 Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania testowe (zadania zamknięte i otwarte).
 Czas trwania - 60 minut
 Miejsce LO Bytów- sala audytoryjna ul. Gdańska 57
 Zgłoszenia należy przesyłać pod adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Gdańska 57
77-100 Bytów
z dopiskiem: Konkurs biologiczny ”Zostań Leonardem” lub na adres e-mail krystynakuik18@wp.pl
do dn.10.03.2019r
Do obowiązków Komisji Konkursowej należy:
 Organizacja i przeprowadzenie konkursu
 Sprawdzenie prac konkursowych
 Ogłoszenie wyników
Organizatorzy są zobowiązani do nieujawniania treści zadań przed organizacją konkursu.
SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA KOMISJA KONKURSOWA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ŻYCZYMY POWODZENIA ☺

Organizatorzy

