REGULAMIN KONKURSU
„ASY GENETYKI”

grafika pobrana ze strony: www.badaniagenetyczne.com.pl

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława
Staszica w Jeżowem
Cele konkursu:





pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów genetyką
zachęcanie do samokształcenia
integracja uczniów
kształcenie nawyków zdrowej rywalizacji

Zakres materiału: Obejmuje zagadnienia z genetyki z podstawy programowej
gimnazjum, w przypadku dogrywki na drugim etapie konkursu zagadnienia mogą
dotyczyć podstawy programowej z genetyki obowiązującej w liceum na poziomie
podstawowym.

Zasady konkursu:
„Asy genetyki” jest to dwuetapowy konkurs biologiczny dla uczniów klas trzecich
gimnazjów. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły.

I ETAP
W pierwszym etapie biorą udział trzyosobowe zespoły uczniów. Do rozwiązania
mają oni test, w którym znajduje się 20 pytań zamkniętych – jednokrotnego wyboru
(za każdą poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują po jednym punkcie), 5 zadań
otwartych (po 2 punkty) i 5 krzyżówek genetycznych (po 3 punkty). Na rozwiązanie
testu uczniowie mają 45min. Za wykonanie wszystkich zadań można uzyskać 45
punktów. Do drugiego etapu przechodzą trzy zespoły, które otrzymały największą
liczbę punktów. W drugim etapie uczniowie startują już indywidualnie.

II ETAP
Drugi etap polegać będzie na ustnych odpowiedziach na 2 wylosowane pytania
oraz na rozwiązaniu wylosowanego zadania (krzyżówki genetycznej) na tablicy.
Poprawność udzielanych odpowiedzi i rozwiązanych zadań oceniać będzie zespół
ekspertów złożony z 5 uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem.
W kwestiach spornych decyzję o ilości przyznawanych punktów podejmie koordynator
konkursu. Spośród finalistów wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy zdobyli
najwięcej punktów z obu etapów konkursu. W razie remisu zostanie przeprowadzona
dogrywka.

NAGRODY:
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Uczniowie, którzy dostaną się do finału (3 zespoły) otrzymają certyfikaty
zapewniające cząstkową ocenę celującą z biologii w pierwszej klasie szkoły średniej,
jeśli wybiorą w kolejnym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem.
Laureaci otrzymają również cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
elektronicznego (tablet, pendrivy, słuchawki, powerbanki) oraz pamiątkowe dyplomy.
Zespoły należy zgłosić do dnia 13 marca 2017 r. wysyłając skan wypełnionej
karty zgłoszeniowej na adres email szkoły: zsjezowe@interia.pl lub wysyłając kartę
zgłoszenia pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jeżowem
37-430 Jeżowe 162a.
Termin konkursu – 31 marca 2017 r. godz. 9.30, aula Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Jeżowem.
Koordynator konkursu: Sabina Szabat
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