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1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7,
05-120 Legionowo.

2. Osoba odpowiedzialna.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest pani Paulina Dudek.

3. Adresaci konkursu.
Adresatami konkursu są uczniowie klasy 3 gimnazjum.

4. Cele konkursu:
 podnoszenie poziomu wiedzy uczniów gimnazjum z dziedziny ekologii i ochrony środowiska
 propagowanie idei postaw proekologicznych oraz idei recyklingu
 podniesienie świadomości ekologicznej
 doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie języka angielskiego
 popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół gimnazjum
 motywowanie do uczenia się języka angielskiego
 promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi
 rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe

5. Termin, czas trwania i miejsce konkursu
Konkurs ekologiczny „Ecoquiz” odbędzie się w dniu 11.01.21018 r. (czwartek) o godzinie 15.40 w Szkole
Podstawowej nr 3 w Legionowie (sala nr 37), ul. Władysława Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo. Czas
trwania konkursu wynosi 60 minut.

5. Przebieg konkursu

Konkurs ma formę testu składającego się z 16 pytań. Do każdego z pierwszych piętnastu pytań podane są
trzy warianty odpowiedzi., z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielnie poprawnej odpowiedzi
uczestnik otrzymuje 1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi lub błędna odpowiedź sprawia, że uczestnik
otrzymuje 0 punktów. W zadaniu 16-stym, uczestnik dobiera 4 pasujące do siebie elementy. Za prawidłowe
dopasowanie każdego elementu otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie do zdobycia jest 19 punktów.

6. Zakres tematyczny konkursu:
Konkurs obejmuje zagadnienia z ekologii (podstawowe pojęcia ekologiczne, zależności między
organizmami) oraz ochrony środowiska (globalne zagrożenia, segregacja odpadów, recykling).

1) Ecology
Definitions of : ecology, organism, species, population, environment, habitat, niche, ecosystem,
community.
2) Relationship between organisms
Definitions of : mutualism, commensalism, predator-prey, parasitism.
3) The Global Risks
What are the causes and effects of global warming?
(the whole ozone, the greenhouse effect, the acid rain, the smog, the deforestation)
4) Recycling and waste segregation
How to segregate waste (paper, plastic, glass, organic)?
What are the benefits of recycling and waste segregation?
7. Skład komisji
W skład komisji konkursowej wchodzić będzie pani Paulina Dudek, pani Agata Socha
oraz pani Urszula Paszkiewicz.

8. Nagrody
Zdobywcy I, II oraz III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
Dyplomy przewidziane są także za udział w konkursie.

Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych
ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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