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Konkurs  przyrodniczy 
 

„PTAKI   POLSKI” 

dla uczniów klas I-III i IV-VI Szkół Podstawowych 

 

 

I. Cele konkursu 
1. Popularyzowanie wśród dzieci wiedzy na temat krajowych  ptaków, uwrażliwienie ich  

na potrzebę ochrony zwierząt. 

2. Edukacja ekologiczna uczniów szkół podstawowych. 

3. Zachęcanie uczniów do podejmowania obserwacji terenowych krajowej awifauny. 

4. Zainteresowanie się pożytecznym hobby. 

 

II. Warunki konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych.   

2. Konkurs odbędzie się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w dniach: 

a. 9 maja 2017 r. - uczniowie klas I-III  godz. 10.00 

b. 10 maja 2017 r. uczniowie klas IV-VI godz. 10.00 

3. Zgłoszenia należy przesłać do 7 kwietnia 2017 r. na adres pceik@pceik.pl na załączonej karcie 

zgłoszeniowej. 

4. Szkoła może zgłosić do 3 uczniów w każdej z kategorii wiekowych. 

5. Konkurs ma dwa etapy. Realizacja pierwszego z nich jest dobrowolna. Łączna ocena uzyskana 

za pierwszy etap nie może przekroczyć 20% maksymalnej oceny całości konkursu. 

 

III. ETAP  I  

1. Uczestnicy konkursu z danej szkoły przygotowują osobno lub wspólnie prezentację dotyczącą 

wybranego przez siebie pospolitego gatunku np. spotykanego w otoczeniu szkoły,  

w najbliższym sąsiedztwie. Prezentacja (do 3 minut długości pokazu) winna zawierać 

informacje:  

a. gatunek - nazwa polska,  

b. zróżnicowanie wyglądu płci - jeśli występuje, 

c. typowe siedlisko przedstawianego ptaka, 

d. sposób odżywiania i rodzaju pokarmu, 

e. ewentualna ochrona gatunkowa - informacje na temat tego, czy gatunek jest chroniony, 

czy nie. Jeśli tak, to czy częściowo, czy całkowicie. Formy ochrony, jakie można wobec 

niego stosować. 

2. Dodatkowe punkty prezentacja otrzyma za zdjęcia (do 10  zdjęć, wyżej oceniane będą zdjęcia 

własne) i głosy omawianego gatunku (do 3 typowych głosów). 

3. Płyty CD lub DVD z prezentacją należy przekazać do PCEiK do 12 kwietnia 2017 r.  (najpóźniej 

2 tygodnie przed konkursem) 

IV. ETAP  II  

1. Brak realizacji pierwszego etapu nie stanowi przeszkody w udziale w drugim etapie konkursu. 
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2. Etap II obejmować będzie rozpoznawanie ptaków:  

a. Test wiedzy.  

                             Pytania testowe (otwarte i zamknięte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) 

                             dotyczyć będą: 

- rozpoznawania gatunków na podstawie zdjęć - do 30 gatunków; 

- biologii życia ptaków (siedlisko, pożywienie, naturalni wrogowie, rola  

w środowisku, ochrona gatunkowa) – do 20 pytań, 

- rozpoznawania gatunków na podstawie głosów ptaków - do 5 pytań. 

b. Zajęcia terenowe.  

W dniu konkursu uczniowie wraz z p. Dariuszem Stępniem - prowadzącym konkurs  

i pracownikiem PCEIK-u udadzą się do pobliskiego parku oraz nad stawy komunalne. 

W trakcie wyprawy będą rozpoznawać gatunki (dodatkowe punkty za prawidłowe 

rozpoznanie  płci i wieku obserwowanego osobnika) na podstawie  obserwacji 

wizualnych i śpiewu ptaków. W trakcie tej części konkursu można będzie korzystać  

z dowolnych lornetek i atlasów przyrodniczych. Nie wolno natomiast używać telefonów 

komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Przewidywany czas zajęć 

terenowych - do 1,5 godziny.  

3. Plan godzinowy II etapu konkursu: 

- 9.45 - przybycie uczestników konkursu do PCEiK, 

- 10.00 - rozpoczęcie testu wiedzy, 

- 10.45 - zakończenie testu, następnie krótka przerwa, 

- 11.00 - omówienie testu z podaniem prawidłowych odpowiedzi, 

- ok. 11.30 - zajęcia terenowe, 

- ok. 13.00 - powrót z zajęć terenowych, zakończenie konkursu. 

4. W przypadku złej pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć terenowych drugą część 

       konkursu stanowić będzie pokazanie i omówienie przez osobę prowadzącą konkurs prezentacji  

       uczestników. 

5.  Obowiązują polskie nazwy gatunków, zgodne z wyd.  Avifauna Polski.Rozmieszczenie,  

      liczebność i zmiany. 2003, Ludwik Tomiałojć, Tadeusz Stawarczyk. 

6.  Pytania dotyczyć będą wyłącznie gatunków krajowych.  

 

V. Kryteria oceny 

1. Łączna ocena konkursu składać się będzie: 

- z wyników zajęć terenowych, 

- z wyników testu,  

- z oceny prezentacji: prawidłowość oznaczenia gatunku, prawidłowość oznaczenia 

różnic pomiędzy płciami - jeśli występują, ocena merytoryczna podanych 

informacji o siedlisku, odżywianiu, ochronie gatunkowej, ocena zdjęć  

i ewentualnych  głosów ptaka. Maksymalna ilość punktów za prezentację nie 

przekroczy 20% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania w całym konkursie 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o uzyskanym miejscu decydować będą  

w kolejności: 

 - wyniki zajęć terenowych, 

 - wyniki testu, 

 - ocena prezentacji, 

 - decyzja prowadzącego konkurs. 

3. Za dobrą odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt.  

4. Za złą odpowiedź w testach wielokrotnego wyboru odejmowany jest 1 punkt. 

5. Za dobre rozpoznanie gatunku uczestnik otrzymuje: 1 punkt w przypadku podania jedynie 

nazwy rodzajowej – np. dzięcioł – oraz 2 punkty za podanie pełnej nazwy – np. dzięcioł duży.  

 



VI.  NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 

10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.) 

 


