REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„WIEDZY O MORZU BAŁTYCKIM” KLAS V – VIII
EDYCJA V, ROK SZKOLNY 2019/2020

I. CELE KONKURSU:
- kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków;
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- wspieranie uzdolnień uczniów,
- rozwijanie zainteresowania pięknem otaczającego świata, szczególnie wybrzeża Morza Bałtyckiego,
- pogłębianie wiedzy na temat regionu, w którym mieszkamy.
II. ORGANIZACJA KONKURSU:
1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku
ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk Ujeścisko-Łostowice
nauczyciel przyrody – Anna Jarocka
2. Charakter konkursu:
- konkurs jest wpisany do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez na Rok Szkolny 2019/2020;
- konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych;
- każda szkoła może zgłosić 2 uczniów.
3. Etapy konkursu:
Konkurs odbędzie się w podziale na grupy wiekowe: osobno uczniowie klas V-VI i klasy VII- VIII.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a) Etap szkolny – do 28.02.2020
- eliminacje szkolne organizuje według własnego pomysłu Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły;
- do etapu wojewódzkiego przechodzi maksymalnie 2 uczniów danej szkoły;
- zgłoszenia uczestników do etapu wojewódzkiego należy dokonać do 6.03.2020 r. (piątek) (Karta zgłoszenia – Zał. nr 1) na adres:
SP nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku, ul. Wielkopolska 20, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem „V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O MORZU BAŁTYCKIM”
lub pocztą elektroniczną na adres szkoły (sekretariat@sp86.edu.gdansk.pl).
b) Etap wojewódzki (finał) – 20.03.2020 (piątek)
- etap wojewódzki odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku, ul. Wielkopolska 20
(dojazd autobusami 113, 213 (Liliowa), 175 (Przebiśniegowa), 155, 255, 256, 295, 262 (Wieżycka);
- termin etapu wojewódzkiego: 20 marca 2020 r. godz. 10:00;
- w etapie wojewódzkim uczniowie rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych i otwartych, przygotowany przez Komisję Konkursową;
- uczniowie powinni mieć przybory do pisania i linijkę.
4. Zakres treści konkursu obejmuje lub rozszerza treści nauczania biologii i geografii w zakresie morskiego środowiska życia, zawarte w podstawie programowej, a w szczególności:

- strefy życia w morzach, różnorodność warunków życia w morzach,
- glony i organizmy planktonowe oraz ich znaczenie,
- przystosowanie roślin do życia w wodzie,
- przystosowanie ryb do życia w wodzie, wymiana gazowa u ryb, ryby dwuśrodowiskowe,
- organizmy występujące w Morzu Bałtyckim,
- ptaki nadmorskie,
- przykłady zależności pokarmowych występujących w morzach (łańcuchy pokarmowe),
- położenie Morza Bałtyckiego (kraje nadbałtyckie, ich stolice, ważniejsze obiekty geograficzne - cieśniny,
wyspy, zatoki, miasta nadmorskie…),
- atrakcje turystyczne miast nadbałtyckich,
- mój region (m.in. położenie Gdańska, główne zabytki, porty morskie i rybackie),
- cechy krajobrazu nadmorskiego,
- sposób powstawania bryzy,
- właściwości fizyko-chemiczne Morza Bałtyckiego (m.in. gęstość wody, załamanie światła…),
- gospodarowanie na pobrzeżach (m.in. surowce mineralne wydobywane z dna Morza Bałtyckiego),
- zagrożenia dla Bałtyku,
- parki narodowe pasa pobrzeży,
- relacje między elementami środowiska,
- obliczanie odległości za pomocą skali,
- obliczanie prędkości poruszających się ciał,
- akcenty historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę dostępu do morza,
- aktualności związane z Morzem Bałtyckim.
5. Materiały źródłowe:
- podręczniki do geografii dla klas V – VIII zatwierdzone przez MEN,
- atlas geograficzny,
- http://www.naszbaltyk.pl/,
- https://www.balticarium.com/,
- http://www.akwarium.gdynia.pl/,
- http://www.wolinpn.pl/,
- http://slowinskipn.pl/pl/,
- http://www.gospodarkamorska.pl/
- ogólnodostępna literatura na ten temat.
6. Nagrody:
- laureatami konkursu Komisja Konkursowa ogłosi uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki, nie niższe
niż 80% poprawnych odpowiedzi (miejsca I, II i III);
- laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe;
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w konkursie wojewódzkim;
- opiekunowie otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie konkursu;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk i zdjęć uczestników konkursu;
- sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Zapraszamy do udziału
Komisja Konkursowa SP 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku

