
 

Regulamin konkursu biologicznego 

„The Beetle” 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy w języku polskim 

i angielskim (patrz załącznik: „struktura pracy”) na dowolny temat związany z biologią. 

3. Praca ma być napisana przez uczestnika konkursu, samodzielnie (na poziomie  

ucznia szkoły średniej) , na podstawie własnych obserwacji. 

4. Kryteria oceny pracy: 

- prawidłowa struktura pracy (patrz załącznik: „struktura pracy”), 

- poprawność nazw gatunkowych organizmów (w języku polskim i łacińskim), 

- poprawne posługiwanie się językiem biologicznym, 

- forma i ilość przeprowadzonych badań, 

- umiejętność formułowania wniosków, 

- logika wywodu, 

- poprawność językowa (dotyczy wszystkich języków), 

- samodzielność. 

5. Praca powinna zawierać od 3 do 5 ston druku w formacie A4, oraz być napisana 

czcionką Times New Roman nr 12. Odstępy pomiędzy wierszami powinny wynosić 

1,5 wiersza a marginesy 1,5 cm. 

6. Dozwolone jest korzystanie z artykułów biologicznych, podręczników, encyklopedii 

bądź innych  źródeł wiedzy (np. naukowe strony internetowe), które muszą znaleźć 

się w bibliografii. 

7. W pracy mogą być zawarte cytaty, ale nie powinny one stanowić więcej niż 10% 

całego tekstu pracy. 



8. Zgłoszenie  do konkursu należy przesłać drogą mailową nie później niż do 19 grudnia 

2012 roku na adres: thebeetle.konkurs@gmail.com 

 

Treść wiadomości powinna zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego, imię i nazwisko ucznia oraz temat pracy.  

 

Gotow ą pracę (wydruk oraz kopię na płycie CD) należy dostarczyć lub przesłać 

do 31 stycznia  2013 roku, na adres: 

VII Liceum Ogólnokształcące w ZSOiS 

ul. Wyspiańskiego 21 

65-036 Zielona Góra 

9. W zależności od ilości nadesłanych prac konkurs rozstrzygnięty zostanie najpóźniej 

do 4 kwietnia 2013 roku. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie 

internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego: 7liceum.zgora.pl. 

10. Nauczyciele prowadzący otrzymają zaświadczenia, a uczniowie biorący udział 

w konkursie otrzymają dyplomy. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

11. W załączniku przedstawiony został wzorzec pracy. 

Organizatorzy konkursu: 

Ilona Stankiewicz 

Katarzyna Zatorska  

Telefony: 

-sekretariat VII LO: 068 451 20 50,  

-pokój nauczycielski VII LO: 068 451 20 56 

 


