
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORNITOLOGICZNEGO 

Organizator: Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 50 ul. Czeska 38   

we Wrocławiu, przy merytorycznej współpracy Pani Iwony Bodył i Pani Barbary Łuczyk 

(nauczyciel przyrody) i wsparciu organizacyjnym Pana Przemysława Dubaniowskiego 

(Dyrektora Szkoły) 

Termin zbierania zgłoszeo: do 13.04 

Termin konkursu:  27 kwietnia godz. 14.00 

Miejsce: sala lekcyjna  nr 53 

Zasięg: szkolny 
 

Cele konkursu: 

 zachęcenie uczniów klas IV-VI do zdobywania wiedzy w dziedzinie ornitologii 

 rozwijanie umiejętności poznawczych, poprzez korzystanie ze zbiorów 
dostępnych w bibliotece szkolnej, 

 wykazanie się wiedzą zdobytą m. in. Poprzez wykorzystanie źródeł 
zaproponowanych w bibliografii Konkursu, 

 

Bibliografia Konkursu (do przeczytania w szkolnej bibliotece): 

 Zwierzęta Polski Atlas Ilustrowany 

 Obserwuję i poznaję ptaki 

 Ptaki Polski 

 Nasze ptaki 

 Ilustrowana encyklopedia ptaków 

 Ptaki Europy 

 Nasze zwierzęta 

 Polska Czerwona Księga Zwierząt 

 

1. KOMISJA 

1.1. W komisji SKO zasiada troje członków Samorządu Uczniowskiego i opiekun SU. 

1.2. Prowadzącym SKO zostaje członek Samorządu Uczniowskiego, który jest inicjatorem 

Konkursu 

2. TERMINY 

2.1. SKO odbywa się dokładnie tydzieo po Dniu Sowy 

2.2. Konkurs jest oficjalnie ogłoszony tuż po feriach zimowych 

2.3. Każda klasa może zgłosid dwóch uczestników. Zgłoszenie może nastąpid najpóźniej 

dwa tygodnie przed Dniem Sowy 

2.4. Pytania do pierwszego etapu są układane na podstawie książek dostępnych w 

szkolnej bibliotece. Od ogłoszenia konkursu do czasu jego odbycia się książki te nie 

mogą byd wypożyczane. 

 

3. MATERIAŁY 



 

3.1. Pierwszy etap (patrz: bibliografia Konkursu) 

3.2. Materiały do drugiego etapu są rozmieszczane w całej szkole w formie plakatów z 

ptakami. 

3.3. Pytania konkursowe dotyczą pięciu gatunków ptaków, z czego 3 są pospolite, a 2 

dośd rzadkie. Podczas następnej edycji konkursu dodawane są trzy nowe ptaki, a 

usuwane są trzy stare. 

4. UCZESTNICY 

4.1. W Konkursie bierze udział po dwóch uczniów z klas 4-6. 

5. Przebieg 

5.1. Pierwszy etap ma postad testu indywidualnego. Ma on dwadzieścia pytao na temat 

wybranych ptaków1. 

5.2. Pomiędzy etapami jest przerwa, w czasie której Komisja sprawdza prace pierwszego 

etapu. Podczas niej Prowadzący przedstawia dowolną prezentację na temat ptaków. 

5.3. Drugi etap ma postad drużynowego turnieju. Przechodzą do niego drużyny z pięciu 

klas2. Polega on na rozpoznaniu z prezentacji multimedialnych gatunku i płci ptaków 

(patrz: przypis 1.) oraz drużynowemu wykonaniu trzech zadao. 

5.4. Dogrywka po pierwszym etapie polega na wypisaniu jak największej ilości polskich 

ptaków. 

5.5. Dogrywka po drugim etapie polega na napisaniu drużynowo jak najwięcej „ptasich” 

przysłów i związków frazeologicznych. 

5.6. Punktacja 

5.6.1. W pierwszym etapie prace są sprawdzane z kluczem odpowiedzi. Za poprawną 

odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za złą lub jej brak – 0. 

5.6.2. W drugim etapie za dobrze rozpoznany gatunek ptaka przyznawany jest 1 

punkt, a za oznaczenie płci kolejny 1 punkt. Za nieudzielenie odpowiedzi 

drużyna otrzymuje 0 punktów. Za  zadanie drużyna otrzymuje 0-3 punkty. 

5.6.3. W dogrywce po pierwszym etapie za podanie ptaka lęgowego uczestnik 

otrzymuje 1 punkt, a za ptaka zalatującego/przelotnego/zimującego 0,5 punktu. 

5.6.4. W dogrywce po drugim etapie każda drużyna otrzymuje 1 punkt za poprawnie 

wpisane przysłowie i 0,5 punktu za poprawnie wpisany związek frazeologiczny. 

6. Nagrody 

6.1. Nagrody z 1. miejsce: Książki dr Andrzeja Kruszewicza „Pomagamy ptakom”+ 

dyplomy dla uczestników +dyplom dla klasy 

6.2. Nagrody za 2. miejsce: ornitologiczne długopisy+ dyplomy dla uczestników + dyplom 

dla klasy 

6.3. Nagrody za 3. miejsce: płócienne torby z motywem ptaków + dyplomy dla 

uczestników + dyplom dla klasy 

6.4. Nagrody za wyróżnienie: ornitologiczne breloczki +dyplomy dla uczestników + 

dyplom dla klasy 

6.5. Nagrody udziału: drobne gadżety +dyplomy dla uczestników 

6.6. Nagrody fundują rodzice Prowadzącego przy wsparciu finansowym Szkoły. 

 

                                                           
1
 Ptaki te są podane na stronie internetowej Szkoły 

2
 W przypadku remisu patrz: dogrywka. 


