
Regulamin Ligi Biologicznej dla uczniów klas V, VI VII, VIII   Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Chełmie.  

Cele konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań i pasji biologicznych uczniów,  

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,  

- pogłębianie wiedzy biologicznej,  

- wyłanianie uczniów o szczególnych zainteresowaniach biologią,  

- zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy, poszukiwania informacji,  

- kształtowanie umiejętności wykorzystanie własnej wiedzy do rozwiązywania zadań  

- kształtowanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy biologicznej,  

- kształtowanie postawy systematycznej pracy, wytrwałości,  

- stwarzanie możliwości rozwoju i współzawodnictwa,  

- nabycie doświadczenia, opanowania emocji w sytuacjach stresujących.  

Uczestnicy konkursu: konkurs jest skierowany do uczniów klas V, VI, VII, VIII Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Chełmie.  

Czas trwania konkursu: październik 2022 - maj 2023.  

Organizator konkursu: nauczyciel biologii Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie.  

Zakres wiedzy: tematyka konkursu obejmuje głównie wiadomości i umiejętności ucznia 

zawarte w Programie nauczania biologii w szkole podstawowej. Zadania konkursowe  o 

różnym stopniu trudności są spójne z treściami programowymi realizowanymi  w 

poszczególnych klasach. Zadania mogą dotyczyć treści wykraczających poza program 

nauczania skłaniając ucznia do poszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł.   

W klasie VIII obejmują treści  również z klas programowo niższych.  

Przebieg konkursu:  

w roku szkolnym 2022/2023 przewiduje się 7 rund, w tym:  

- 4 rundy to praca ucznia w domu polegająca na rozwiązywaniu zadań umieszczonych 

na stronie internetowej szkoły. Do 1-ego dnia każdego miesiąca  na stronie internetowej 

szkoły www.sp5chelm.internetdsl.pl będzie publikowany zestaw pytań w zakładce Szkolna 

Liga Biologiczna dla klasy V, VI, VII, VIII, uczniowie przekazują rozwiązane zadania do 

nauczyciela biologii w terminie do10-ego każdego miesiąca, rozwiązane zadania na kartkach 

formatu A-4 należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę. Zadania będą 

oceniane metodą zero – jedynkową  



- 3 rundy to praca ucznia w szkole polegająca na samodzielnym rozwiązywaniu zadań 

w obecności nauczyciela, uczniowie zostaną poinformowani każdorazowo o terminie i 

miejscu przebiegu konkursu. Zadania będą oceniane według stopnia trudności od 1 -  3 pkt.  

  

  

  

 Rozwiązania sprawdza organizator konkursu, wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie 

internetowej szkoły. Aktualne wyniki ligi zamieszczane będą na szkolnej stronie w terminie 

poprzedzającym publikację zadań na kolejny miesiąc. 

 

Zadania powinny być rozwiązane samodzielnie, ocenie podlega poprawność merytoryczna, 

warunkiem sprawdzenie jest czytelność i estetyka pracy  

Punkty uzyskane w kolejnych etapach konkursu będą sumowane.  

Tytuł Laureata Ligi Biologicznej otrzymuje uczeń z klasy V, VI VII, VIII z największą 

liczbą punktów uzyskanych z całości rozgrywek. Uzyskanie 80% sumy maksymalnej liczby 

punktów z całości skutkuje cząstkową oceną celującą. Dodatkowych informacji udziela 

organizator konkursu.  

Dopuszcza się zmiany w regulaminie z powodu ewentualnego przejścia na zdalny tryb 

nauczania.  

  

  

  


