
 

 

 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

I. ORGANIZATORZY   KONKURSU 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie 

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni 

 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. XVII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny jest adresowany do szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Celem Konkursu jest propagowanie idei prośrodowiskowych wśród młodzieży oraz 

zachęcanie jej do podejmowania działań w tym kierunku. 

 

III.  CELE KONKURSU 

1. Zaangażowanie społeczności szkolnej w propagowanie zachowań prośrodowiskowych.  

2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska w aspekcie lokalnym  

i globalnym.  

3. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnego punktu widzenia, przygotowania  

do publicznych wystąpień, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł. 

 

IV. TEMATYKA KONKURSU 

Od uczestników, na każdym etapie eliminacji wymagana jest wiedza z zakresu ekologii  

i ochrony środowiska w następujących blokach tematycznych: 

 woda i ochrona wód 

 gleba i ochrona gleb 

 powietrze atmosferyczne i jego ochrona  

 gospodarka odpadami  

 ochrona przyrody 

 

V. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

 

  



 

VI.      WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do Konkursu należy zgłosić od 1 do 3 uczniów wraz z opiekunem. 

2. Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dn. 11 kwietnia 2016 roku na adres:  

konkursekologiczny@psbig.lublin.eu Szczegółowe informacje na temat Konkursu 

zamieszczone zostały na stronie internetowej Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji 

- www.psb.lublin.pl 

 

 

VII. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs obejmuje trzy etapy : 

 etap I - test wyboru  złożony z czterdziestu pytań 

 etap II - rozwiązanie krzyżówki i podanie hasła  

 etap III - odpowiedzi ustne na wylosowane w zestawie pytania. 

 

2. Ustala się następujące zasady punktacji:  

 pytania testowe: odpowiedź prawidłowa - 1p;  

               odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak - 0p 

 krzyżówka: liczba punktów uzależniona jest od ilości prawidłowo odgadniętych haseł  

        (za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę uznaje się taką, która ma podane wszystkie hasła 

        cząstkowe i hasło główne) w określonym czasie 

 pytania opisowe:  odpowiedź pełna - maksymalna liczba punktów określona przez 

        autorów pytań, odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak - 0p, odpowiedź niepełna -  

        cząstkowa wartość maksymalnej liczby punktów. 

 czas odpowiedzi w poszczególnych etapach: I - 45 min. 

II - 15 min. 

III - ok. 50 min. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Laureaci Konkursu otrzymają  dyplomy i nagrody. 

2. Komisja Konkursowa może zadecydować o nie przyznaniu I, II lub III nagrody 

w przypadku niskiego poziomu wyników Konkursu. 

3. Komisja może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

4. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 

http://www.psb.lublin.pl/

