
REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W 

GMINIE ORNONTOWICE 

 

Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice  

 

1. Za organizację pierwszego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 

Biologii dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice w 

roku szkolnym 2020/2021, na warunkach ustalonych przez szkolną komisję 

konkursową we współpracy z nauczycielami, odpowiada dyrektor szkoły. Jest on 

również zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych zgodnie z RODO. 

2.Termin konkursu 30 października 2020 roku, godzina 9:00; miejsce konkursu: mała 

sala gimnastyczna lub biblioteka segment B 

3. Czas trwania pierwszego etapu konkursu: 90 minut 

 

Zasady organizacji konkursu  

1. Pierwszy stopień konkursu jest przeprowadzany w formie pisemnej ustalonej przez 

szkolną komisję konkursową.  

2. Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach, z wyjątkiem 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową oraz chorobami przewlekłymi. 

3. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych 

pomocy dydaktycznych.  

4. Do sali, w której odbywają się eliminacje konkursowe, uczeń nie może wnosić 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych.  

5. Uczestnicy konkursu mogą wnieść na salę, w której odbywa się konkurs, 

wyłącznie małą butelkę wody. 



 

Cele organizacji konkursu 

1. Rozwijanie i pogłębianie u uczniów zainteresowań i pasji związanych z 

poznawaniem przyrody oraz kształtowanie myślenia naukowego.  

2. Doskonalenie umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania. 

3. Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  

4. Rozwijanie u uczniów umiejętności projektowania doświadczeń oraz analizowania i 

interpretowania wyników.  

5. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 

pracy z uczniem zdolnym. 

 

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników 

1. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych 

obejmuje i poszerza treści podstawy programowej ww. przedmiotu.  

I. Obszary umiejętności 

Uczeń: 

 wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w organizmach 

roślinnych i zwierzęcych, 

 opisuje, porządkuje i rozpoznaje tkanki, narządy i układy narządów człowieka,  

 wyjaśnia procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka,  

 przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem człowieka a 

środowiskiem, 

 określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz 

dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne, 

 określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, 

 analizuje wyniki doświadczenia lub obserwacji i formułuje wnioski, 

 odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i 

liczbowe,  



 posługuje się podstawową terminologią biologiczną,  

 interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo - skutkowe między 

zjawiskami, formułuje wnioski,  

 przedstawia opinie i argumenty związane z omawianym i zagadnieniami 

biologicznymi, 

 analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia 

oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej, 

 przedstawia znaczenie krwiodawstwa i transplantacji narządów. 

 

II. Treści kształcenia 

1. Organizm i chemizm życia: 

a) hierarchiczna organizacja budowy organizmów, 

b) pierwiastki budujące ciała organizmów,  

c) budowa i funkcja białek, cukrów, tłuszczy, kwasów nukleinowych, wody 

i soli mineralnych,  

d) rozpoznawanie na podstawie rysunku, schematu, zdjęcia lub opisu 

elementów budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro 

komórkowe, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa) i 

ich funkcje, 

e) charakterystyczne cechy budowy komórki bakterii, roślin i zwierząt 

oraz rozpoznawanie tych typów komórek na schemacie, zdjęciu lub na 

podstawie opisu,  

f) fotosynteza - substraty, produkty i warunki przebiegu procesu oraz 

wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy,  

g) oddychanie tlenowe i fermentacja jako sposoby wytwarzania energii 

potrzebnej do życia (substraty, produkty i warunki przebiegu procesów),  

h) czynności życiowe organizmów. 

2. Organizm człowieka:  

a) tkanki zwierzęce – lokalizacja w organizmie, charakterystyczne cechy 

budowy, przystosowanie budowy do pełnionej funkcji, rozpoznawanie 

na podstawie rysunku, schematu, zdjęcia lub opisu, 

b) hierarchiczna budowa organizmu, 

c) budowa i funkcjonowanie układów narządów,  



d) schorzenia układów wewnętrznych człowieka i ich profilaktyka, 

e) drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wirusowych 

(grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS), 

f) drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób bakteryjnych 

(gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza), 

g) sposoby zarażenia i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez 

protisty (toksoplazmoza, malaria), 

h) sposoby  zarażenia człowieka pasożytami (tasiemiec uzbrojony i 

nieuzbrojony, włosień spiralny, glista lidzka, owsik) oraz zasady 

profilaktyki chorób wywołanych przez te pasożyty. 

III. Literatura  

1. Aktualnie obowiązujące podręczniki szkolne do biologii dla szkoły 

podstawowej (klasy V– VIII) dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN 

2.  Atlas anatomiczny. Tajemnice ciała, Wydawnictwo Nowa Era,. Warszawa 

2015 

3. Solomon Eldra P., Berg Linda R., Martin Diana W., Biologia, MULTICO 

Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016 

 

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu 

1. Do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności.  

2. Do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu, którzy 

uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia. 

 

Przebieg konkursu 

1. Za przeprowadzenie pierwszego stopnia konkursu odpowiada dyrektor szkoły.  

2. Zadania dyrektora szkoły przy organizacji pierwszego stopnia:  

 powołanie szkolnej komisji konkursowej, w skład której wchodzi dwóch 

nauczycieli w tym  jeden nauczyciel uczący przedmiotu,  

 zatwierdzenia opracowanych przez szkolną komisję konkursową:  

szczegółowego zakresu  wiedzy i umiejętności wymaganego na 



pierwszym stopniu konkursu, który obejmuje określone  treści podstawy 

programowej z biologii ustalone przez szkolną komisję konkursową,  

arkuszy konkursowych/zestawów pytań, zasad przeprowadzania 

konkursu, w tym liczby punktów, które kwalifikują do drugiego stopnia,  

 przekazania uczniom, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym) 

informacji dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia pierwszego 

stopnia konkursu oraz zasad jego organizacji, przebiegu i zakresu 

wymagań,  

 przekazania uczestnikom informacji o wynikach pierwszego stopnia 

konkursu,  

 sporządzenia protokołu pierwszego stopnia konkursu oraz wykazu 

uczniów zakwalifikowanych do stopnia drugiego,  

 zgłoszenia, po przeprowadzeniu konkursu pierwszego stopnia, udziału 

szkoły w konkursie, wprowadzenia liczby uczniów biorących udział w 

eliminacjach pierwszego stopnia oraz liczby  uczniów 

zakwalifikowanych do drugiego stopnia. 

 

Zadania szkolnych komisji konkursowych 

1. Przed rozpoczęciem konkursu, przewodniczący szkolnej komisji konkursowej 

odbiera od dyrektora szkoły zamkniętą kopertę zawierającą opieczętowane arkusze 

konkursowe.  

2. Koperta z arkuszami konkursowymi otwierana jest w obecności uczniów – 

uczestników konkursu.  

3. Szkolna komisja konkursowa ustala sposób kodowania prac uczestników. 

4. Po zakończeniu konkursu przewodniczący komisji odbiera od dyrektora 

przykładowe rozwiązania zadań i schematy punktowania. 

5. Komisja sprawdza i ocenia prace uczestników. Następnie rozkodowuje prace 

uczestników poprzez zapisanie imienia i nazwiska ucznia na stronie tytułowej 

arkusza. Kolejno sporządza protokół z przebiegu konkursu i wraz z całą 

dokumentacją przekazuje dyrektorowi szkoły. 



Pozostałe regulacje pozostają w zgodzie z Regulaminem Konkursu 

Przedmiotowego z Biologii dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa 

Śląskiego w roku szkolnym 2020/2021  


