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Szkolnego Konkursu Przyrodniczego 

rok szkolny 2022/2023 

 

1. Organizator konkursu:  

Nauczyciele biologii, geografii, przyrody Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 

2. Cele konkursu:  

● Kształtowanie odpowiednich postaw wobec środowiska naturalnego. 

● Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, geografii i przyrody. 

● Wspieranie uzdolnień uczniów. 

● Motywowanie do zdobywania wiedzy dodatkowej. 

● Rozwijanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

● Odkrywanie własnych zdolności i możliwości. 

● Dostrzeżenie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem. 

● Wzbogacenie działań szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

● Zaspokajanie potrzeb uczniów w pogłębianiu wiedzy przyrodniczej. 

 

3.  Uczestnictwo w konkursie:  

● Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego. 

● Konkurs obejmuje i poszerza elementy treści podstawy programowej z przedmiotów: biologia, 

geografia  i przyroda oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania. 

 

4. Konkurs organizowany jest w 3 etapach dla dwóch kategorii wiekowych: 

klasy 4 - 6 oraz klasy 7 - 8.  

  I część konkursu - praca twórcza pt. „Jesień jest OK!”. 

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu (zareklamowaniu) ciekawego pod kątem 

przyrodniczym miejsca w Polsce Północnej. W pracy powinny znaleźć się: 

● nazwy geograficzne, nazwy (polskie i łacińskie) gatunków organizmów charakterystycznych 

i/lub zagrożonych wyginięciem na prezentowanym obszarze, ciekawostki przyrodnicze, 

kulturowe związane z danym miejscem. 

 Dopuszcza się pracę plastyczną (plakat lub lapbook) wykonaną techniką dowolną, formatu  A3 

lub multimedialną (maksymalna pojemność 25 Mb). Pracę multimedialną należy przesłać na maila  
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konkursowego : przyrodnicze.konkursy@sp4gda.pl a pracę plastyczną przekazać swojemu 

nauczycielowi do 14 listopada 2022 r.  

  Ocenie podlegać będą m.in.: oryginalne podejście do tematu, ujęcie organizmów szczególnie 

kojarzących się z jesienią, poprawność merytoryczna, językowa, estetyka wykonania. 

II część - test wiedzy - “Polska jest OK!”, 

III część - test wiedzy - “Natura jest OK!”.   

 

5. Zagadnienia  konkursu wiedzy: 

Etap II - test wiedzy - “Polska jest OK!”: 

●  krajobrazy Polski 
● atrakcje turystyczne miast (Gdańsk, Gdynia, Sopot, W-wa, Kraków, Zamość, Wrocław, Poznań, 

Katowice, Lublin) 
● polskie naj….. (największe, najmniejsze, najgłębsze, najstarsze itp.) 
● ciekawostki związane z Parkami Narodowymi pobrzeży i pojezierzy 
● rodzaje wiatrów, zjawiska pogodowe związane z Polską  
● posługiwanie się mapą turystyczną  
● rozpoznawanie form terenu na podstawie poziomic. 

III Etap - test z wiedzy - “Natura jest OK!”: 

● ciekawe obiekty turystyczne Polski (jeziora, jaskinie, rzeki, łańcuchy górskie) 
● największe kompleksy leśne, puszcze, rezerwaty przyrody województwa pomorskiego 
● parki narodowe województwa pomorskiego 
● rozpoznawanie kierunków geograficznych w terenie 
● drogi Słońca w poszczególnych porach roku  
● skały charakterystyczne dla danego regionu 
● formy polodowcowe 
● znaczenie roślin, grzybów, zwierząt dla ludzi i środowiska 
● gatunki krajowe roślin, grzybów, zwierząt podlegające ochronie gatunkowej. 

 

6. Organizacja konkursu:  

● Zwyciężą uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej. 

 

 

 

 

 

 


