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KONKURS WIEDZY: Co wiemy o zagrożeniach związanych z 

emisją pyłów i gazów? 

Cele konkursu 

 Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

 Zainteresowanie uczniów czynnikami wpływającymi na jakość środowiska 

przyrodniczego 

 Poinformowanie społeczności szkolnej o zagrożeniach wynikających z emisji pyłów 

i szkodliwych gazów do środowiska przyrodniczego 

 Wskazywanie problemów ekologicznych występujących lokalnie i/lub regionalnie 

 Wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów ekologicznych występujących 

lokalnie i/lub regionalnie 

 Doskonalenie pracy w grupie 

 Wykazanie się wiedzą odnośnie zagrożeń pyłowych i gazowych dla środowiska 

przyrodniczego i zdrowia człowieka 

Regulamin konkursu   

1. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej 

nt. „Zagrożenia związane z emisją pyłów i gazów dla środowiska” dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w roku 

szkolnym 2017/2018 

2. Informacje o rozpoczęciu konkursu, terminie i miejscu pisania testu będą 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń dla uczniów na 

korytarzu oraz rozpowszechnione w poszczególnych klasach 

3. Organizatorem konkursu są: p. Makowska Izabela, p. Olczyk Halina, p. Purgał Renata 

4. Konkurs polega na rozwiązaniu zestawu zadań w wyznaczonym przez Organizatorów 

czasie. 

5. Przykładowa literatura oraz adresy stron internetowych przydatnych do przygotowania 

się do konkursu są podane do publicznej wiadomości zgodnie z pkt. 6 i 7.  

6. Wykaz literatury: 

a. Podręczniki z biologii, chemii, geografii i przyrody obowiązujące w Zespole Szkół 
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b. Mapy z rozmieszczeniem parków narodowych w Polsce 

c. Karty pracy stosowane na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z zakresu ochrony 

środowiska 

7. Wykaz stron internetowych: 

a. http://www.parkinarodowe.edu.pl/intro.html 

b. http://www.wios.lodz.pl 

c. http://www.wfosigw.lodz.pl/multimedia.php (EKO - DZIENNIK, Serial Śmiecińscy) 

d. http://ioze.pl/ 

e. http://www.energie-odnawialne.net/ 

f. http://postcarbon.pl/ 

8. Uczniowie rozwiązują pytania w zespołach trzy osobowych. 

9. Z każdej pierwszej i drugiej klasy VI Liceum Ogólnokształcącego, Technikum 

Budowy Maszyn oraz Szkoły Branżowej oraz trzeciej klasy Technikum Budowy 

Maszyn należy wydelegować 3 osoby. 

10. Po zakończeniu wyznaczonego czasu, uczestnicy zobowiązani są do oddania prac.  

11. Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród będzie zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej dla uczniów. 

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w ciągu 7 dni od daty konkursu, 

jednak nie później niż do 25 kwietnia 2018r. 

13. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (drobny sprzęt turystyczny).  

14. Nagrody otrzymują wszystkie osoby w grupie.  

15. Nagrody rzeczowe są przewidziane dla trzech pierwszych miejsc. 

16. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi 1 350 zł.  

17. Osoby biorące udział w konkursie (przystąpienie do pisania testu) wyrażają zgodę na 

udostępnienie danych, wizerunku oraz wyników testu. 


