
Szkoła Podstawowa w Rogowie  

ul. Szkolna 2, 44 – 363 Rogów 

tel./fax   32 4512509 

e-mail gimnazjum@rogow.pl 

  

„ZOSTAO MISTRZEM GENETYKI”  

-III Powiatowy Konkurs Biologiczny 

  

REGULAMIN 
  

§1 

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU 

  

1.Konkurs biologiczny organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Rogowie 

2. Celem konkursu jest: 

-  rozbudzanie u młodzieży ciekawości poznawczej i twórczego działania 

- rozwijanie w uczniach umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas  

  wykonywania zadao i rozwiązywania problemów z zakresu nauk przyrodniczych 

- pobudzanie twórczego myślenia 

- promowanie osiągnięd uczniów i ich nauczycieli. 

  

§2 

TERMIN  I MIEJSCE  PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 11 maja 2018r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej 
w Rogowie. 

  

§3 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

  

1.Konkurs kierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, 
zainteresowanych naukami przyrodniczymi. 

2. W konkursie dana szkoła może byd reprezentowana przez jednego ucznia. 

3. Zgłoszenia – wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesład pocztą elektroniczną na adres: 
katarzynaszkola-1@wp.pl  z tytułem: „ Konkurs – genetyka“. 

4. Termin zgłoszeo upływa  7.05. 2018 r.  

mailto:katarzynaszkola-1@wp.pl


§4 

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

  

1. Konkurs jest jednoetapowy, uczniowie rozwiązują test składający się pytao otwartych 
 i zamkniętych. 

2. Czas trwania testu – 90 minut 

3. Pytania dotyczą następujących zagadnieo z dziedziny genetyki: 

  

DNA jako nośnik informacji genetycznej. 

Mitoza, mejoza. 

 Przekazywanie materiału genetycznego.  
 Odczytywanie informacji genetycznej.  
 Dziedziczenie cech zgodnie z I i II prawem Mendla.  
 Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka.  
 Dziedziczenie płci u ludzi.  
 Mutacje i ich znaczenie.  
 Choroby genetyczne.  
 Krzyżówki genetyczne.  
 Elementy biotechnologii  
 Zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach życia.  

  

§5 

OCENA PRAC  

  

1.  Komisja oceniająca prace uczniów  wyłoni trzy prace z najwyższą punktacją. 

2. Trzej uczestnicy konkursu, którzy zdobędą największą liczbę punktów zostaną nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami odpowiednio za zajęcie I, II, III miejsca. 

3. W sytuacji uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników konkursu, nagrodzonych 
zostanie trzech uczniów o najwyższej punktacji. 

  

§6 

KOMISJA KONKURSOWA 

  

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele biologii uczący w Szkole Podstawowej 
w Rogowie oraz w oddziałach gimnazjalnych zgłoszonych do konkursu. 

  

§7 

NAGRODY 

  



1. Nagrody oraz dyplomy uznania zostaną przekazane bezpośrednio Laureatom Konkursu. 

  

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: 

  

 Katarzyna Pytlik tel. 696 261 846  e-mail katarzynaszkola-1@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:katarzynaszkola-1@wp.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO 

DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH 

PT. „ZOSTAO MISTRZEM  GENETYKI“ 

Prosimy wypełnić i przesłać do dnia 11 maja 2018r. 

na adres e-mail katarzynaszkola-1@wp.pl   z tytułem „KONKURS - GENETYKA“ 

  

Nazwa i adres szkoły …............................................................................. 

...................................................................................................................  

nrumer telefonu: ........................................................................................ 

adres e- mail ..............................................................................................  

  

Imię i nazwisko ucznia zgłaszanego do konkursu  

1.............................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: .......................................... 

adres e- mail nauczyciela: ….................................................................... 

 


