
Szkoła Podstwowa nr 103 w Warszawie  
(poprzednio Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego) 

 
02 – 943 Warszawa, ul. Limanowskiego 9 

  

 

tel. i fax:  22 842 42 76  

sekretariat.uczniowski@sp103.waw.pl, www.sp103.waw.pl 

 

   

 
ZAPROSZENIE 

do udziału w VI Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym 
MOKOTÓW 2018 

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Mokotów 
     
 

Dyrektor oraz nauczyciele przyrodnicy Gimnazjum nr 10, obecnie Szkoły Podstawowej 

nr 103 w Warszawie, zapraszają uczniów klas gimnazjalnych do udziału w VI już edycji 

Konkursu Ekologicznego MOKOTÓW 2018.  

Z przyjemnością spotkamy się z wiernymi od I edycji szkołami, czekamy również na nowych 

uczestników. Co roku poznajemy fantastycznych młodych ludzi zainteresowanych ekologią, 

ochroną środowiska i ochroną przyrody. 

Gwarantujemy serdeczną atmosferę i dobrą zabawę w duchu rywalizacji,  

a dla zwycięzców konkursu nagrody. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, zakresem materiału i terminarzem. 

 

 

ZAKRES MATERIAŁU DO KONKURSU: 

- wiedza z ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody (niektóre pytania mogą wykraczać 

poza zakres podstawy programowej gimnazjum), 

- ekologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody nad Wisłą – prezentacja w III-cim, finałowym 

etapie konkursu, 

- ochrona przyrody w Dzielnicy Mokotów (parki, pomniki przyrody, Jeziorko Czerniakowskie). 

 

    Z poważaniem  

 
       Aneta Hordyj  

      nauczyciel biologii 
tel. 508 243 221; a.hordyj72@gmail.com 
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Regulamin 

VI DZIELNICOWEGO  KONKURSU EKOLOGICZNEGO 
MOKOTÓW 2018 

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Mokotów 
 

1. 
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 103 w Warszawie (poprzednio Gimnazjum nr 10 
im. Gen. Wł. Sikorskiego).  
. 

2. 
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas gimnazjalnych publicznych szkół Dzielnicy Mokotów m.st. 
Warszawy. 
 

3. 
Celem konkursu jest: 
- propagowanie wiedzy z zakresu ekologii, 
- promowanie zachowań zmierzających do ochrony środowiska i przyrody, 
- propagowanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska w Dzielnicy Mokotów,  
- integracja młodzieży szkolnej, 
- integracja kadry nauczycielskiej szkół mokotowskich. 
 

4. 
ETAPY I PRZEBIEG KONKURSU: 

 
I – ETAP  
TEST: wiedza z ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody (pytania otwarte, zamknięte, 
wielokrotnego wyboru)  
 
- uczniowie w swojej szkole wypełnią test, przesłany przez organizatora konkursu; 
- 4 uczniów z największą ilością punktów przechodzi do II etapu; 
- szkolna komisja konkursowa w ciągu 7 dni przesyła na adres organizatora protokół z listą 
zwycięzców etapu szkolnego. 
 
 
II – ETAP  
TEST: wiedza z ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody (pytania otwarte, zamknięte, 
wielokrotnego wyboru) 
 
- będzie miał miejsce również w waszej szkole 
- uczniowie (4 osoby wyłonione w I etapie) rozwiążą test; szkolna komisja konkursowa w ciągu 7 dni 
przesyła na adres organizatora protokół z listą zwycięzców II etapu;  
- 2 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów z testu, będzie reprezentowało swoją szkołę 
w III etapie konkursu; 
 
- uczestnicy II etapu konkursu wezmą również udział w GRZE TERENOWEJ na terenie Dzielnicy 
Mokotów lub w WARSZTATACH NAD JEZIORKIM CZERNIAKOWSKIM/NAD WISŁĄ; szczegóły 
GRY lub WARSZTATÓW zostaną przekazane w późniejszym terminie. 
GRA TERENOWA/WARSZTATY mają charakter zabawy edukacyjnej; jej uczestnicy rozwiązując 
zadania, wykorzystują zdobytą wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska. 
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III – ETAP MIĘDZYSZKOLNY, FINAŁ 
USTNE ODPOWIEDZI  wiedza z ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody 
 
- będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 (poprzednia nazwa 
szkoły Gimnazjum nr 10) 
- każdą szkołę reprezentuje dwuosobowy zespół, wyłoniony w II etapie konkursu; 
- zespół udziela USTNYCH ODPOWIEDZI na wylosowane przez siebie pytania; przed udzieleniem 
odpowiedzi jest chwila na zastanowienie się; odpowiedzi mogą udzielać obie osoby; 
- DWUOSOBOWY ZESPÓŁ PRZYGOTOWUJE RÓWNIEŻ PREZENTACJĘ, do której materiały 
zostaną zebrane podczas GRY TERENOWEJ lub WARSZTATÓW NAD JEZIORKIEM 
CZERNIAKOWSKIM/NAD WISŁĄ; 
- wypowiedzi uczniów oceni komisja konkursowa, powołana przez organizatora. 
 

5. 
Wygrywa szkoła, która zdobędzie największą liczbę punktów. 
 

6. 
Organizator konkursu ufunduje zwycięzcom nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 

7. 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje 
uczestników konkursu.  
 

8. 
TERMINARZ KONKURSU: 

 
I – etap    24 kwietnia 2018 (wtorek)  
test w waszej szkole 

 
II – etap      9 maja 2018 (środa); szkoła otrzyma również temat prezentacji; 

test w waszej szkole maj 2018 GRA TERENOWA lub WARSZTATY NAD JEZIORKIM 

CZERNIAKOWSKIM/NAD WISŁĄ (data do potwierdzenia ze szkołami ze 
względu na „zielone szkoły”) 

 
III – etap międzyszkolny, finał  5 czerwca 2018 (data do potwierdzenia ze szkołami ze względu na  

w szkole przy ul. Limanowskiego 9,  „zielone szkoły”) 

odpowiedzi ustne + prezentacja 
  

 
9. 

Zgłoszenia do konkursu można dokonać: e-mailem, pocztą, faksem do dnia 20 kwietnia 2018;  
podając: ● nazwę szkoły ● imię i nazwisko opiekuna ● adres e-mail opiekuna ● telefon 
opiekuna. 
 
Szkoła Podstawowa nr 103 (poprzednia nazwa szkoły Gimnazjum nr 10) 

ul. Limanowskiego 9, 02-943 Warszawa, tel. 22 842 42 76, 
sekretariat.uczniowski@sp103.waw.pl 
a.hordyj72@gmail.com – nauczyciel biologii Aneta Hordyj 

 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
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