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Regulamin quizu o tematyce przyrodniczoRegulamin quizu o tematyce przyrodniczoRegulamin quizu o tematyce przyrodniczoRegulamin quizu o tematyce przyrodniczo----ekologicznej ekologicznej ekologicznej ekologicznej     

dla klas IV dla klas IV dla klas IV dla klas IV ---- VI VI VI VI    

„Z życia kaczki krzyżówki”„Z życia kaczki krzyżówki”„Z życia kaczki krzyżówki”„Z życia kaczki krzyżówki”    
Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:Cele konkursu:    

• Zainteresowanie życiem i biologią kaczki krzyżówki. 
• Wzbogacenie wiedzy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w dostępnych źródłach. 
• Wdrożenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie. 
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 
• Rozbudzenie potrzeby kontaktu  z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej piękno. 

• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 
 

Organizator: Organizator: Organizator: Organizator:     

Zespół Szkół w Trzcianie 

Wójt Gminy Świlcza 

    

Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.  

Każda ze szkół zgłasza do udziału w quizie 6-osobową drużynę. 

 

Termin quizu pod hasłem „Kaczka krzyżówka „Kaczka krzyżówka „Kaczka krzyżówka „Kaczka krzyżówka w środowisku naturalnym” w środowisku naturalnym” w środowisku naturalnym” w środowisku naturalnym” odbędzie się podczas uroczystej gali 

wręczenia nagród dnia    27 listopada 2012r., godz. 1227 listopada 2012r., godz. 1227 listopada 2012r., godz. 1227 listopada 2012r., godz. 12
00 00 00 00 
 

 

 

 

 

Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:Wymagania konkursowe:    

1.1.1.1. Zadaniem uczestników konkursu jest zapoznanie się z bibliografią dotyczącą środowiska życia i biologią kaczki 
krzyżówki. 

2.2.2.2. Formą sprawdzenia wiedzy będzie quiz wyboru. 
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3.3.3.3. Uczestnicy z każdej drużyny wybierają pytanie od 1-30 i udzielają prawidłowych odpowiedzi spośród 
podanych. Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Za poprawne udzielenie odpowiedzi drużyna otrzymuje 1 

pkt. 

4.4.4.4. Dla uczestników rywalizujących szkół przygotowane zostaną też punktowane przez jury /1-3pkt/ formy 
aktywizujące związane z tematem przewodnim. 

5.5.5.5. Nagrodę za zdobycie odpowiednio I,II,III miejsca otrzymuje szkoła reprezentowana przez uczniów. Uczestnicy 
quizu otrzymają nagrody rzeczowe. 

6.6.6.6. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury, a jego decyzja jest niepodważalna. 
 

Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:Obowiązująca literatura:    

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z przyrody na poziomie 

szkoły podstawowej oraz przykładowa literatura (tylko wiadomości dotyczące kaczki krzyżówki): 

1.1.1.1. Bezzel Einhard – „Ptaki” wyd. Multico - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000 
2.2.2.2. Andrzej Kruszewicz – „Ptaki Polski – encyklopedia ilustrowana”, wyd. Mulico – Oficyna Wydawnicza, 
Warszawa 2007 

3.3.3.3. Andrzej Kruszewicz „Ptaki Polski”, tom Itom Itom Itom I ,Multico – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005 

4.4.4.4. „Łowiectwo” pod redakcją J. Krupki, wyd. Państwowe Wydawnictwo rolnicze i Leśne , Warszawa 1989r. 
5.5.5.5. Lars Jonsson – „Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego”, wyd. Muza, Warszawa 1998 
6.6.6.6. Jan Sokołowski – „Ptaki Ziem polskich”, tom IItom IItom IItom II, wyd. PWN, Warszawa 1958 

 

 

 

 


