Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Morzu Bałtyckim
dla klas VII szkół podstawowych
oraz gimnazjów
Organizator:
 Bytomskie Koło Terenowe Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Geograficznego
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego , ul. Nickla 19,
41-908 Bytom Miechowice.
Patronat i wsparcie:
 Katowicki Oddział PTG na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
 Stacja
Morska
Instytutu
Oceanografii
Uniwersytetu
Gdańskiego
im. Profesora Krzysztofa Skóry
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 Prezydent Miasta Bytomia Pan Damian Bartyla
Cele konkursu:
 przybliżenie

problematyki

związanej

z

Morzem

Bałtyckim,

jego

zasobami,

ukształtowaniem i ekologią,
 pogłębianie wiedzy na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego
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Regulamin:
1. Konkurs rejonowy przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych
oraz gimnazjów z województwa śląskiego.
2. Organizatorki konkursu: mgr Karina Dyba, mgr Marta Guja oraz mgr Justyna
Przepadło - nauczycielki ZSO nr 5 w Bytomiu oraz mgr Małgorzata Bosek (ZSMS
Bytom).
3. Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy etap to etap szkolny. Drugi etap to etap finałowy,
który odbędzie się w naszej szkole.
4. Forma konkursu :




Etap 1 - test mieszany trwający 60 minut, w tym 20 pytań testowych
wielokrotnego wyboru w języku polskim, a także pytania zamknięte
w języku angielskim jako premiowane dodatkowo. Prace testowe oceniają
nauczyciele uczący w danej szkole.
Etap 2 – test mieszany trwający 60 minut, w tym pytania wielokrotnego wyboru
oraz otwarte, a także do napisania dłuższy tekst (e-mail, zaproszenie – do wyboru)
języku
angielskim
o
tematyce
Morza
Bałtyckiego
(w tym z wiedzy o Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz faunie i florze regionu)

4. Informacji o konkursie udzielają: mgr Karina Dyba, mgr Marta Guja
i mgr Justyna Przepadło (telefon do siedziby organizatora 32-286-41-54, adres e-mail do
kontaktu przepadlo@gazeta.pl oraz tel. 507120937 po godz. 17.00)
5. Zgłoszenia imienne uczniów należy przesyłać do ZSO nr 5 w Bytomiu na adres
e-mailowy zso5.bytom@wp.pl do 06 kwietnia 2018 r. (załącznik nr 1).
6. Miejsce konkursu: ZSO nr 5 Bytom – Miechowice, ul. Nickla 19.
7. Termin konkursu:
1 etap – do przeprowadzenia w macierzystej szkole do dnia 4 kwietnia 2018 r.
2 etap – w ZSO nr 5 w Bytomiu – maj 2018 r. (termin zostanie podany po uzgodnieniach
ze współorganizatorami)
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8. W etapie finałowym konkursu udział BIERZE 1 UCZEŃ / UCZENNICA z każdej
zgłoszonej szkoły, konkurs ma charakter indywidualny.
9. Wyniki:
Wyniki etapu szkolnego proszę przesłać do dnia 06 kwietnia 2018 r.
Etap finałowy odbędzie się w siedzibie organizatora i będzie połączony
z podsumowaniem i wręczeniem nagród w ramach konferencji naukowej „Morze
Bałtyckie z naszej perspektywy” w maju 2018 r. (termin zostanie ogłoszony po
konsultacjach ze współorganizatorami).
10. Uczniowie biorący udział w konkursie są zobowiązani do dostarczenia organizatorowi
odpowiednio wypełnionego załącznika nr 2.
11. Zagadnienia do konkursu wiedzy o Morzu Bałtyckim:
1.Powstanie Morza Bałtyckiego.
2. Położenie geograficzne, batymetria (głębie na Morzu Bałtyckim) i podział Bałtyku na
regiony
3.Właściwości chemiczne i fizyczne wód Morza Bałtyckiego.
4.Bogactwa mineralne (surowce mineralne) Bałtyku.
5.Zanieczyszczenia i akcje podejmowane na rzecz ochrony Bałtyku.
6. Organizmy żyjące w Bałtyku i ich ochrona.
7.Atrakcje turystyczne Gdańska, Gdyni i Sopotu, Helu i Półwyspu Helskiego.
8. Język angielski: słownictwo z zakresu podróżowanie i turystyka, świat przyrody,
kultura.
Polecane źródła:
http://www.hel.ug.edu.pl/
http://www.naszbaltyk.pl/
http://pomorskie.travel/en/Discover-Regions-Tricity
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Załącznik 1
KONKURS WIEDZY

O MORZU BAŁTYCKIM

ZGŁOSZENIE:

Nazwa i adres szkoły:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Nazwiska i imiona uczniów / klasa:
1. ............................................................................... klasa ..............
2. ............................................................................... klasa ..............

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: .........................................................................
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Załącznik 2
KONKURS WIEDZY

O MORZU BAŁTYCKIM

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................
Nazwisko i imię ucznia

w konkursie wiedzy o Morzu Bałtyckim organizowanym
przez ZSO nr 5
im. J.F. Kennedy’ego w Bytomiu. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych
dziecka na potrzeby konkursu i upublicznienie jego wizerunku na stronie internetowej
organizatora oraz w prasie i innych mediach.

....................................................
miejscowość i data

...................................................
podpis rodziców / opiekunów prawnych
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