TEST MŁODEGO EKOLOGA 2017
- dla gimnazjalistów LIGI OCHRONY PRZYRODY W TARNOBRZEGU

REGULAMIN
CEL:
Test kierowany jest do młodych ekologów oraz miłośników i pasjonatów
przyrody. Celem testu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy wśród młodzieży
z zakresu ochrony przyrody, ekologicznych rozwiązań we współczesnym
świecie oraz znajomość rodzimych gatunków fauny i flory.
Przystąpienie do testu rozbudzi zainteresowania związane z ochroną
środowiska, zainspiruje do szerszego światopoglądu i podniesie zakres
posiadanej wiedzy.
UCZESTNICY:
Test kierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych, którzy są członkami
Szkolnych Kół Ligi Ochrony Przyrody.
Szkoły wytypują

max

czterech

reprezentantów,

wyłonionych

drogą

przeprowadzonych we własnym zakresie eliminacji.
Zasady szkolnych eliminacji i sposób ich przeprowadzania ustala sobie
indywidualnie każda szkoła bez udziału ZOLOP w Tarnobrzegu.
CZĘŚĆ PISEMNA TESTU PRZEBIEGAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCO:
1. Część pisemna ma formę testu składającego się z 40 pytań zamkniętych.
2. Na wypełnienie testu przeznacza się 55 minut .
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
4. Uczeń po otrzymaniu testu i karty odpowiedzi wpisuje imię i nazwisko oraz
nazwę szkoły.
5. Do pytań zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: a, b, c, d. Tylko jedna
odpowiedź jest właściwa.
6. Uczeń oznacza literę przy prawidłowej odpowiedzi na załączonej karcie
odpowiedzi, wyraźnym znakiem X.
7. W przypadku pomyłki, błędne zaznaczenie otacza kółkiem i zaznacza
znakiem X inną odpowiedź. Postawienie znaku X przy dwóch odpowiedziach
(nawet, jeśli wśród nich znajduje się właściwa odpowiedź) traktuje się jako
odpowiedź niepoprawną.
8. Po upływie czasu przeznaczonego na wypełnienie testu konkursowego
następuje ogłoszenie zakończenia przebiegu konkursu i zebranie prac.
9. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40.

Pytania w teście dotyczyć będą wiedzy ogólnej z zakresu ochrony przyrody
w Polsce i Unii Europejskiej oraz z podstawy programowej przewidzianej dla
klas gimnazjalnych.
BIBLIOGRAFIA:
- Przyroda Polska, miesięczniki Ligi Ochrony Przyrody. Nr od czerwca 2016 r.
do kwietnia 2017r.
- Zagadnienia związane z obszarami Natura 2000 a w szczególności
Tarnobrzeska Dolina Wisły oraz Puszcza Sandomierska.
- www.lop.tarnobrzeg.pl
- www.natura2000.tarnobrzeg.pl

TERMINY:
Zgłoszenia uczniów do testu odbywać się będą na formularzu wg. wzoru
w załączniku.
Zgłoszenia na formularzu należy przesyłać listownie na adres: Liga
Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 16, 39-400 Tarnobrzeg
z dopiskiem TEST MŁODEGO EKOLOGA lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres zoloptbg@wp.pl
Graniczny termin przeprowadzenia szkolnych eliminacji i przesłania
formularza zgłoszeniowego mija 19 maja 2017r.
Po tym terminie każda szkoła otrzyma informację o miejscu i terminie
przeprowadzenia Testu Młodego Ekologa. Informacja podana będzie również na
stronie internetowej www.lop.tarnobrzeg.pl
Test odbędzie się w Tarnobrzegu na przełomie maja/czerwca br.

NAGRODY:
Rozstrzygnięcie i podsumowanie nastąpi tego samego dnia w siedzibie
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina
Wisły przy ul. Sandomierskiej 27 (Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu) po
zakończeniu testu i sprawdzeniu przez komisję.
Laureaci konkursu, którzy zdobędą największą ilość punktów otrzymają nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy za udział w teście otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Informacje o przeprowadzonym Teście Młodego Ekologa
oraz o jego laureatach będą podane do lokalnych mediów oraz na stronę
internetową www.lop.tarnobrzeg.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

