
                                               

Regulamin  

Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego  

dla uczniów szkół podstawowych  

„Kasper Biologiczny” 2022/2023 

 

Organizator 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem: Starosty Inowrocławskiego Wiesławy 

Pawłowskiej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego 

oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej. 

Cele konkursu 

 
- rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem,    

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy  biologicznej, 

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu, 

- pogłębianie wiedzy biologicznej oraz wyłonienie najlepszych biologów regionu, 

- promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, 

- stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się i samodoskonalenia uczniów. 

 

Organizacja i terminarz konkursu 

 
 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół podstawowych regionu Kujaw 

Zachodnich. 

 Konkurs jest dwuetapowy! Forma pisemna: zadania zamknięte oraz typu otwartego. 

 

 Etap szkolny – 1 marca 2023 r. o godzinie 10ºº, przeprowadzany będzie w szkołach 

macierzystych pod kontrolą nauczyciela innego przedmiotu, niż biologia.  

 Czas trwania 60 min.  

 Sprawdzone wszystkie prace! przez nauczycieli biologii należy odesłać pocztą tradycyjną 

na adres organizatora z dopiskiem „Kasper Biologiczny” (lub dostarczyć do sekretariatu 

szkoły).  
 

I LO im. Jana  Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 

ul. 3 Maja 11, 88-100 Inowrocław 

 

 Zadania do pierwszego etapu zostaną wysłane do szkół pocztą elektroniczną 28 lutego 2023 r.,    

a klucz odpowiedzi 2 marca 2023 r, 

                            

Wzór tabeli  uczestników: 

 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika Klasa Liczba 

punktów 

Nazwisko i imię nauczyciela biologii 

     



            

 Lista rankingowa o wynikach i kwalifikacji do etapu finałowego zostanie przesłana  

do szkół pocztą elektroniczną. 

 Etap finałowy - 21 marca 2023 r. godz. 10.00 w gmachu I LO im. Jana Kasprowicza                             

z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11.  

 Komisja konkursowa oceni prace i wyłoni finalistów oraz laureatów konkursu. 

 Lista uczniów zaproszonych na galę zostanie zamieszczona na stronach mediów 

społecznościowych szkoły, Facebook i Instagram do 12 maja 2023 r. 
 Gala rozdania nagród odbędzie się 16 maja 2023 r. 

 

Zakres programowy konkursu 

 
Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności określone w Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego w części dotyczącej przedmiotu biologia na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej 

oraz standardy egzaminacyjne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

 

Komisja konkursowa 

 
Członkami komisji są nauczyciele biologii  I LO im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Inowrocławiu:  mgr Anna Pędzich-Kuszel i mgr Joanna Konopka-Rydz. 

 

Nagrody 

 
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 
 

- postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem  zasady 

   samodzielności, 

- w czasie konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji oraz osoby 

   wyznaczone do pilnowania prawidłowego przebiegu zawodów, 

- prace uczniów przechowuje komisja do zakończenia roku szkolnego, 

- sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzygają członkowie komisji konkursowej, 

- zadania oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań od decyzji komisji 

  konkursowej, 

- szkoła umożliwia wgląd w prace pisemne uczniów, 
- uczestnik konkursu powinien posiadać ważną legitymację szkolną! 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania konkursu w związku 

  z bezpieczeństwem epidemicznym bądź innymi przyczynami organizacyjnymi. 

 

 

 
Informacji na temat konkursu udziela  

Anna Pędzich-Kuszel        

 tel. 501-17-18-17 

                                                                                                                    
                                                                                                              


