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Regulamin konkursu 

 

§ 1. Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, 

 pl. Wolności 4, 20-005 Lublin, reprezentowane przez doradcę metodycznego nauczycieli 

biologii Alicję Kasińską. 

2. Wsparcie  merytoryczne i organizacyjne konkursu zapewnia Pracownia Dydaktyki Biologii 

i Edukacji Środowiskowej, Instytutu Biologii i Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Akademicka 19, 20-033 Lublin. 

3. Nadzór pedagogiczny nad konkursem sprawuje Lubelskie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. 

 

§ 2. Cele konkursu 

1. Rozwijanie u uczniów zainteresowań biologicznych i zachęcenie do pogłębiania wiedzy 

przedmiotowej. 

2. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych. 

3. Zapoznanie uczniów z wymaganiami maturalnymi z biologii. 

4. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym. 

5. Doskonalenie umiejętności oceniania zadań typu maturalnego przez nauczycieli. 

 

§ 3. Adresaci konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą  

województwa lubelskiego, w szczególności ci, którzy mają zamiar kontynuować naukę na 

kierunkach przyrodniczych i medycznych wyższych uczelni. 

 

§ 4. Przebieg konkursu 

1. Konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje szkolne i eliminacje wojewódzkie. 

2. Każda szkoła może zgłosić do eliminacji szkolnych ustaloną wewnętrznie liczbę 

uczestników. 

3. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystej szkole w ustalonym przez organizatora 

terminie.  

4. Organizator przesyła drogą elektroniczną zadania konkursowe na adres e-mailowy szkoły na 

pięć dni przed terminem eliminacji szkolnych, a schemat oceniania w dniu eliminacji. 

5. Dyrektor szkoły przechowuje zadania, dbając o zachowanie tajności i udostępnia je Szkolnej 

Komisji  Konkursowej w dniu konkursu. 
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6. Dyrektor szkoły powołuje  Szkolną Komisję Konkursową, która: 

a. Zgłasza szkołę do konkursu na karcie zgłoszenia. 

b. W dniu konkursu przygotowuje liczbę kopii arkuszy z zadaniami, równą liczbie 

uczestników etapu szkolnego. 

c. Sprawdza prace uczestników konkursu i kwalifikuje dwóch uczniów, którzy będą 

reprezentowali szkołę w etapie wojewódzkim. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się przeprowadzenie II części etapu szkolnego (dogrywki). Decyzję o terminie i sposobie 

przeprowadzenia tego etapu podejmuje Szkolna Komisja Konkursowa. 

d. Sporządza, zgodnie z załączonym formularzem protokół eliminacji szkolnych i przesyła 

go pocztą, lub faksem w ustalonym terminie na adres organizatora. 

e. W przypadku rezygnacji z udziału uczniów w etapie wojewódzkim konkursu zawiadamia 

o tym organizatorów konkursu. 

7. Dyrektor szkoły typuje jednego lub dwóch nauczycieli biologii, którzy będą uczestniczyli 

w pracach Komisji Oceniającej i sprawdzaniu prac uczniów w eliminacjach wojewódzkich 

konkursu. 

8. Eliminacje wojewódzkie mają miejsce w Instytucie Biologii i Biochemii,  Wydziału Biologii 

i Biotechnologii UMCS w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin. 

§ 4. Forma konkursu 

1. Na obu etapach eliminacji uczniowie rozwiązują testy zbudowane z zadań o charakterze 

maturalnym. 

2. Podczas eliminacji wojewódzkich oprócz ww. zadań, stosowane będą zadania sprawdzające 

znajomość wybranych artykułów z czasopism popularno-naukowych wskazanych przez 

organizatora w osobnym komunikacie. 

3. Oczekiwane umiejętności w obu etapach są zgodne z „Informatorem o egzaminie 

maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015”, dostępnym na stronach CKE 

w Warszawie pod adresem:  

http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-o-egzaminie-maturalnym-od-roku-szkolnego-

2014-2015 

 

§ 5. Zakres treści. 

1. Eliminacje szkolne:  wymagania z zakresu biologii określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. 

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do 

etapu III (gimnazjum). 

2. Eliminacje wojewódzkie: wymagania etapu I uzupełnione o znajomość treści artykułów z 

czasopism Świat Nauki i Wiedza i Życie dostępne na stronach internetowych: 

 http://www.swiatnauki.pl  

 http://www.wiz.pl 
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§ 6. Obowiązki organizatorów 

1. Organizator informuje szkoły o konkursie i przedstawia regulamin eliminacji, przyjmuje 

zgłoszenia szkół do konkursu, wysyła komunikaty zawierające zakres treści konkursu 

i zadania konkursowe. 

2. Organizator powołuje Radę Naukową Konkursu, której zadaniem jest: 

a. opracowanie zadań konkursowych, 

b. zorganizowanie zajęć dla uczniów i nauczycieli podczas przebiegu eliminacji 

wojewódzkich. 

3. Organizator powołuje Komisję Oceniającą, której zadaniem jest sprawdzenie prac uczniów 

podczas eliminacji wojewódzkich i wyłonienie laureatów konkursu na podstawie wyników 

uzyskanych przez uczestników.  

4. Organizator przewiduje trzy nagrody główne (za zajęcie I miejsca, II miejsca i  III miejsca) 

oraz wyróżnienia do dziesiątego miejsca.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu 

konkursu. 

2. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronach internetowych: 

http://www.lscdn.pl/pl/informacje-rozne oraz http://www.3lo.lublin.pl/  

 


