
Regulamin Konkursu Wojewódzkiego „Znam swój organizm na szóstkę” 2017 

1. Organizator konkursu: Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika w Toruniu, ul. Gustawa Morcinka 13. 

2. Uczestnicy konkursu: uczniowie gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego. 

3. Cele konkursu: 

• promocja zdrowego stylu Ŝycia, profilaktyki chorób organizmu człowieka, szczególnie nowotworów, 

• poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, 

• integrowanie wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego biologii i chemii, 

• porównanie wiadomości i umiejętności z innymi uczniami,  

• umiejętność radzenia sobie z poraŜką i sukcesem. 

4. Zgłoszenie udziału: 

• Zgłoszenie do etapu szkolnego (I): Gimnazja, chętne do udziału w konkursie, proszone są o przysłanie do 30 kwietnia 2017 r. 

na adres: udzial@konkurs-zso.info formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1) wypełnionego elektronicznie tylko w Części A — 

dokładne dane: nazwę gimnazjum, adres, numer telefonu, e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Na tej pod-

stawie, na adres wskazany w zgłoszeniu, wyślemy pytania do etapu I (szkolnego) wraz z kluczem odpowiedzi.  

• Zgłoszenie do etapu wojewódzkiego (II): Po przeprowadzeniu etapu I prosimy o przesłanie do 22 maja 2017 r. na adres 

udzial@konkurs-zso.info tego samego formularza (Załącznik nr 1) z uzupełnioną Częścią B (m.in. dane uczniów wyty-

powanych do etapu wojewódzkiego), Część A — jw. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących 

udział w etapie wojewódzkim (Załącznik nr 2) naleŜy dostarczyć w wersji papierowej w dniu konkursu organizatorowi. 

5. Terminy konkursu: 

• etap szkolny (I) — do 19 maja 2017 r. — test pisemny, składający się z przesłanych 30 pytań zamkniętych (po 1 pkt.), 

przeprowadzony w zainteresowanych gimnazjach. Do etapu wojewódzkiego szkoła wybiera dwóch uczniów, którzy uzyskali 

najwyŜszą punktację. W przypadku remisu, szkoła — po dodatkowym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności — dokonuje 

wyboru uczniów.  
 

• etap wojewódzki (II) — Gimnazjum nr 21 w Toruniu, 9 czerwca 2017 r. (piątek); godzina 14.00 — test pisemny 

składający się z pytań zamkniętych i otwartych z biologii z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, przyczyn, skutków 

i profilaktyki chorób, genetyki, chemii związków organicznych oraz wpływu substancji na zdrowie człowieka. Po części 

pisemnej odbędzie się wykład, po którym ogłoszone zostaną wyniki ostateczne konkursu. Dziesięciu uczniów z najlepszymi 

wynikami otrzyma tytuł laureata konkursu. Wszyscy pozostali uczniowie otrzymają zaświadczenia finalisty konkursu. 

Uczniowie muszą posiadać waŜne legitymacje szkolne.  

6. Przebieg etapu wojewódzkiego konkursu: 

• 14.00–14.15 — powitanie i sprawy organizacyjne, 

• 14.15–15.00 — część testowa, 

• 15.00–15.15 — przerwa na poczęstunek, 

• 15.15–16.00 — wykład, 

• 16.00–16.30 — ogłoszenie wyników ostatecznych oraz wręczenie podziękowań dla nauczycieli, wręczenie nagród.  

Skład komisji: 

• przedstawiciele szkół z róŜnych gmin, 

• przedstawiciel Gimnazjum nr 21 w Toruniu jako organizator i obserwator. 

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja konkursowa.  

Pytania, dotyczące konkursu proszę kierować na adres lukasz.panfil@gim21.eu lub telefonicznie 608 299 353.  

 

Organizatorzy: 

Łukasz Panfil, Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 21 w Toruniu 

7. Literatura:  

• podręczniki i ćwiczenia wpisane na listę zatwierdzonych przez MEN do nauki w gimnazjach (biologia, chemia, fizyka), 

atlasy anatomii.
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