REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bytowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu bytowskiego do udziału w konkursie biologicznym, którego tegoroczna edycja nosi
nazwę ,,Dbajmy o swoje geny'' w ramach projektu ,,Zostań Leonardem''.
ORGANIZATORZY KONKURSU:
 Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bytowie
 Starostwo Powiatowe w Bytowie
 Urząd Miasta i Gminy Bytów
 Bytowskie Stowarzyszenie Oświatowe
 Krystyna Kuik - nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie
oraz Renata Koska – nauczyciel biologii , wychowawca Internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Bytowie
CELE KONKURSU:
 rozwijanie zainteresowań biologicznych;
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania uzdolnień rozszerzania
wiedzy biologicznej;
 stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa uzdolnień osiągnięcia sukcesu;
 wspieranie uzdolnień uczniów;
 kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;
 podniesienie poziomu wiedzy z zakresu anatomii człowieka, genetyki i
biotechnologii;
 zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej biologii.
ADRESACI:
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się
25 marca 2019 r. o godz. 12:00 w sali audytoryjnej Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 w Bytowie, przy ulicy Gdańskiej 57.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Konkurs będzie miał formę pisemną (zadania otwarte i zamknięte), pytania układa
organizator.
4. Czas trwania konkursu: 60 minut.
5. Prace uczniów podczas konkursu będą kodowane, a ich odszyfrowanie nastąpi po
sprawdzeniu.
6. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Gdańska 57
77-100 Bytów
z dopiskiem :Konkurs biologiczny ,,Zostań Leonardem''
lub przesłać e- mailem na adres krystynakuik18@wp.pl do dnia 10 marca 2019r.
7. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres krystynakuik18@wp.pl
8. Organizatorzy są zobowiązani do nieujawniania treści zadań przed organizacją konkursu.
9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

TEMATYKA KONKURSU oparta będzie na treściach zawartych w podstawie
programowej z biologii- IV etap-dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( zakres
rozszerzony) ze szczególnym uwzględnieniem:
 anatomii, fizjologii i higieny człowieka;
 genetyki
 biotechnologii klasycznej i molekularnej.
LITERATURA:
Podręcznik: Biologia na czasie 2 i 3 (zakres rozszerzony)- Nowa Era
Vademecum maturzysty – Nowa Era
Biologia Villeego, Biologia Campbella.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

