
„W zgodzie z przyrodą” 

konkurs dla uczniów ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta  w Łukowie

„Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.” Czuang Cy    

                                                                                       

W dniach 21-24 maja obchodzimy : 

 Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 – 21 maja 
 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - 22 maja
 Europejski Dzień Parków Narodowych - 24 maja 

1. Prosimy o zapoznanie się z krótkimi informacjami i obejrzenie polecanych 
filmów:

 film o Natura 2000 - https://www.youtube.com/watch?v=SO03PuYT64I   
 film o parkach narodowych - https://www.youtube.com/watch?v=-RrURaLaGfs 

2. Wybierz się na wirtualną wycieczkę po obszarach Natura 2000 i po parkach 
narodowych w Polsce. Niektóre z nich może już odwiedziłeś, inne może Cię 
zainspirują  i w najbliższym czasie je odwiedzisz?

Zapraszamy do udziału w konkursach:

I:  KONKURS FOTOGRAFICZNY 

1. Konkurs na zdjęcie przedstawiające różnorodność biologiczną – rośliny, zwierzęta, 
fragmenty biocenozy, ekosystemu, które zachwycą Was na wycieczce w lesie, 
na podwórku,  w parku. 
Zdjęcie konkursowe przesyłacie na e-maila p. R. Wawryniuk i p. A. Koboja 
 w dniach 20.05- 28.05 ( uczniowie, których nie uczą wymienieni  nauczyciele 
zwracają się z prośbą o podanie e-maila  poprzez dziennik elektroniczny).

2.  Każdy uczestnik może wysłać 1 amatorskie zdjęcie pocztówkowe. 
Należy je  opisać podając imię  i nazwisko, klasa, miejsce, gdzie zostało zrobione.

3. Z przysłanych prac powstanie wirtualna wystawa.



  II : KONKURS TEORETYCZNY 

1. Pytania będą dotyczyły zagadnień związanych z każdym z  dni: 
 Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 – 21 maja,
 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - 22 maja, 
 Europejski Dzień Parków Narodowych - 24 maja 

2. Prosimy o obejrzenie polecanych filmów  (na ich podstawie  będą m.in. układane 
pytania),  z informacjami na temat różnorodności parków narodowych 
w Polsce oraz informacjami o programie Natura 2000 ( podręczniki z biologii 
cz. 1 poziom podstawowy Nowa Era, cz. 3 poziom rozszerzony Nowa era,  
Internet)

3.Test będzie dostępny  22 maja 2020 r. w godzinach 10.00 – 12.00 pod linkiem:    
https://www.testportal.pl/test.html?t=4xx9XiYMiKw8 

4. Wygrywają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.

5. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów decydujący 
będzie czas rozwiązania testu.

6. Jeden uczeń może wziąć udział zarówno w konkursie fotograficznym,

     jak  i teoretycznym.

7. Organizatorami konkursów są: p. Renata Wawryniuk,  p. Arkadiusz Koboj 

i Jan Domański, uczeń  klasy III Technikum nr 3 w Łukowie,  kształcący się  w zawodzie 
technik agrobiznesu. Uczeń ubiega się o tytuł lidera wiedzy i ochrony środowiska 
w II edycji Programu Stypendialnego WFOŚ i GW .

8. Oceny prac dokona Jury w składzie: 

 p. Anna Pietrzak – Dyrektor szkoły
 p. Renata Wawryniuk
 p. Arkadiusz Koboj

9. Zwycięzcy – miejsce 1, 2 i 3 Konkursu fotograficznego  i Konkursu teoretycznego 
otrzymają oceny cząstkowe celujące ( miejsca 4 i 5 - oceny bardzo dobre) 

 z biologii /edb/ grafiki komputerowej oraz   dodatkowe punkty z oceny  z zachowania  
oraz dyplomy.

10. Wyniki zostaną ogłoszone 01 czerwca 2020 r.  w Światowy Dzień Dziecka na stronie 
szkoły i mediach  lokalnych

Zapraszamy do udziału w konkursach i życzymy wygranych !!!


