
Chudek 17.04. 2009

V  GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
Pod has em : „Ziemia jest wielk  jab oni …”

„Walory krajobrazowo – przyrodnicze Kurpiowszczyzny”
konkurs plastyczny

Protokó
Konkurs plastyczny zosta  rozstrzygni ty 17 kwietnia 2009 r. Prace do konkursu by y

przyjmowane do 10 kwietnia 2009r.
Celem konkursu by o :

Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych Kurpiowszczyzny.
Wyrabianie emocjonalnego stosunku do przyrody
Kszta towanie odpowiedzialno ci za stan rodowiska
Propagowanie w ród m odzie y dzia  zmierzaj cych w kierunku ochrony
rodowiska.

Kszta cenie umiej tno ci dostrzegania pi kna przyrody
Rozwijanie zainteresowa  przyrodniczych i plastycznych.
Kszta cenie umiej tno ci dostrzegania pi kna przyrody w literaturze

Regulamin konkursu:
1.Uczestnikami konkursu s  uczniowie gimnazjum z terenu gminy Kadzid o.
2.Technika wykonywanej pracy jest dowolna, format co najmniej A4.
3.Oceniany by  :
- dobór form plastycznych (pomys owo ).
- zgodno  pracy z tematem
- estetyka pracy
4.Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.

W konkursie wzi li uczniowie gimnazjum z gminy Kadzid o.
Przyznano nast puj ce miejsca i wyró nienia:

I miejsce –  Monika ebrowska Publiczne Gimnazjum w Wachu
        Monika Lipka Publiczne Gimnazjum w Wachu

II miejsce – Sylwia Siarniak Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
        Paulina Lenkiewicz  Publiczne Gimnazjum w Chudku

III miejsce – Hanna Kur Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

Wyró nienia:
Mateusz Kaniecki Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
Monika Koczkodan Publiczne Gimnazjum w Chudku

ukasz Sta kiewicz Publiczne Gimnazjum w Wachu

Komisja



Chudek 28.04. 2009

V  GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
Pod has em : „Ziemia jest wielk  jab oni …”

Protokó  z konkursu wiedzowego

Konkurs wiedzowy odby  si  28 kwietnia 2009 r. Wzi y w nim udzia  dru yny
uczniów z: Publicznego Gimnazjum w Kadzidle, Publicznego Gimnazjum w Dylewie,
Publicznego gimnazjum w Wachu i Publicznego Gimnazjum w Chudku.

Celem konkursu by o :
Wyrabianie emocjonalnego stosunku do przyrody
Kszta towanie odpowiedzialno ci za stan rodowiska
Propagowanie w ród m odzie y dzia  zmierzaj cych w kierunku ochrony
rodowiska.

Rozwijanie zainteresowa  przyrodniczych.
Kszta cenie umiej tno ci dostrzegania pi kna przyrody
Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych Kurpiowszczyzny.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie uczestnicz  czteroosobowe dru yny zg oszone do konkursu w wyznaczonym

terminie.
2. Ka da dru yna wyznacza kapitana, który udziela odpowiedzi lub wyznacza osob  do jej

udzielenia.
3. Konkurs odbywa si  w nast puj cych etapach:

1) Dru yny odpowiadaj  na 10 pyta  typu „prawda – fa sz” .Za ka  prawid ow
odpowied  dru yna uzyskuje 1 punkt.(W sumie w tym etapie mo na zdoby
maksymalnie 10 punktów).

2) Dru yny odpowiadaj  na 10 wylosowanych pyta  testowych. Za ka  prawid ow
odpowied  uzyskuj  po 1 punkcie. (W sumie w tym etapie mo na zdoby
maksymalnie 10 punktów).

3) Dru yny przygotowuj  i prezentuj  krótk  pisemn  wypowied  na temat „Wymie  jak
najwi cej walorów przyrodniczo – krajobrazowych Kurpiowszczyzny, które mog yby
zach ci  turystów do pobytu w tym regionie”. Za ka dy wymieniony walor komisja
przyznaje 1 punkt.

4) Dru yny odpowiadaj  na 4 wylosowane pytania za 2 punkty (ka dy uczestnik
odpowiada na jedno pytanie). Za ka  pe  odpowied  uzyskuj  po 2 punkty, za
udzielenie niepe nej odpowiedzi przyznaje si  po 1 punkcie.
Dodatkowo po udzieleniu pe nej lub cz ciowej odpowiedzi – uzyskaniu 2 lub 1 punktu –
dru yna mo e strzela  do bramki unihokejowej i zdoby  dodatkowo 1 punkt.
W przypadku gdy strza  jest niecelny, dru yna traci 1 uzyskany podczas odpowiedzi
punkt.
(W sumie w tym etapie mo na zdoby  maksymalnie 12 punktów).
5) Dru yny uzupe niaj  o nazwy zwierz t fragmenty wierszy ksi dza Jana
Twardowskiego. Losuj  po 3 pytania z trzema lukami. Za ka  poprawn  nazw
uzyskuj  1 punkt. (W sumie w tym etapie mo na zdoby  maksymalnie 9 punktów).



4. Nad prawid owym przebiegiem konkursu czuwa powo ana przez organizatorów
komisja.

5.   Kolejne miejsca w dru ynowym konkursie wiedzowym przyznaje si  na podstawie  sumy
uzyskanych przez dru yny punktów. Je li dojdzie do remisu, przeprowadzona zostanie
dogrywka, w której kapitanowie b  odpowiada  na pytania zamkni te.

Przyznano nast puj ce miejsca:

I miejsce –  Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
        Publiczne Gimnazjum w Dylewie

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Chudku

III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
         Publiczne Gimnazjum w Wachu

IV miejsce – Publiczne Gimnazjum w Dylewie

Komisja:


