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Regulamin IV Konkursu Biologicznego 

NUCLEUS 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs Biologiczny NUCLEUS, zwany dalej „Konkursem”, jest zawodami wiedzy  

o zasięgu wojewódzkim. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego  

w Warszawie, ul. Wolność 1/3, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń klasy II albo III gimnazjum, którego siedziba 

znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, zwany dalej „Uczestnikiem”. 

 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) szkolnego, przeprowadzanego w siedzibach macierzystych szkół Uczestników 

Konkursu, mającego formę testu jednokrotnego wyboru z wiedzy, 

2) wojewódzkiego, przeprowadzanego w siedzibie Organizatora, mającego formę 

testu wielokrotnego wyboru z wiedzy; arkusz konkursowy na etapie 

wojewódzkim może zawierać pytania otwarte. 

 

5. Opiekunem Uczestników Konkursu może być nauczyciel biologii, fizyki, chemii lub 

geografii, zwany dalej „Opiekunem”. 

 

§ 2 

Cele i tematyka Konkursu 

 

1. Celami Konkursu są: 

 1) rozwijanie zainteresowań tematyką biologiczną, 

 2) pogłębienie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, 

 3) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli, 

 4) wdrażanie do samokształcenia, współpracy i współzawodnictwa. 
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2. Tematyka Konkursu obejmuje: 

1) związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie 

energii w organizmie, 

2) budowa i procesy zachodzące w komórce, 

3) stan zdrowia i choroby, 

4) podstawowe pojęcia genetyczne, 

5) dziedziczenie cech. 

 

§ 3 

Organizacja Konkursu 

 

1. Szkoły zgłaszają Uczestników na dołączonym formularzu (załącznik nr 1) do dnia  

28 marca 2018 r.: 

1) mailem na adres: nucleus@sniadek.edu.pl, 

2) pocztą na adres: XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego, 01-018 

Warszawa, ul. Wolność 1/3. 

 

2. Po weryfikacji danych Organizator przesyła Opiekunom do dnia 06 kwietnia 2018 r. 

drogą mailową arkusz konkursowy. 

 

3. Etap szkolny przeprowadza Opiekun w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r., jednego 

wybranego dnia w terminie ustalonym z Uczestnikami. Czas pracy z arkuszem wynosi 

45 minut. 

 

4. Organizator przesyła Opiekunom drogą mailową klucz odpowiedzi dnia 13 kwietnia 

2018 r. Arkusze konkursowe z etapu szkolnego sprawdza Opiekun. 

 

5. Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się Uczestnicy, którzy uzyskali w etapie 

szkolnym co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia. 

 

6. W przypadku udziału Uczestników w finale, arkusze konkursowe z etapu szkolnego 

pozostają w macierzystej szkole Uczestnika do dnia zakończenia etapu wojewódzkiego. 

Opiekunowie przesyłają Organizatorowi wypełniony formularz zawierający listę 

Uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (załącznik nr 2) do dnia  

mailto:nucleus@sniadek.edu.pl
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11 maja 2018 r. w sposób określony w ust. 1. Organizator ma prawo wglądu do arkuszy 

konkursowych z etapu szkolnego. 

 

7. Etap wojewódzki przeprowadzony zostanie w siedzibie Organizatora w dniu 28 maja 

2017 r. o godz. 12:00. Czas pracy z arkuszem wynosi 60 minut. 

 

8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ani Opiekunom zakwaterowania oraz dojazdu 

do siedziby Organizatora. 

 

9. Arkusze konkursowe z etapu wojewódzkiego sprawdza Koordynator Konkursu 

powołany przez Organizatora. O kolejności miejsc decyduje wynik punktowy uzyskany 

w etapie wojewódzkim. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc 

decyduje wynik uzyskany w etapie szkolnym. 

 

10. O wynikach Uczestników i zajętych miejscach Organizator poinformuje macierzyste 

szkoły Uczestników do dnia 8 czerwca 2018 r. 

 

§ 4 

Laureaci 

 

1. Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik etapu wojewódzkiego, który zajął I, II lub III 

miejsce. 

 

2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. 

 

3. Wszyscy Uczestnicy etapu wojewódzkiego oraz ich Opiekunowie otrzymają dyplomy 

potwierdzające udział w Konkursie. 

 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie ustalonym z macierzystą szkołą laureata, nie 

później niż do dnia 22 czerwca 2018 r. 
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§ 5 

Odwołanie 

 

1. Uczestnik i jego Opiekun mają prawo wglądu do arkusza konkursowego Uczestnika  

w siedzibie Organizatora, w terminie uzgodnionym z Organizatorem. 

 

2. Uczestnik może, za pośrednictwem Opiekuna, odwołać się do Organizatora od wyniku 

Konkursu, w terminie do dnia 9 czerwca 2018 r. 

 

3. W przypadku odwołania od wyniku, Organizator powołuje Komisję Odwoławczą,  

w skład której wchodzi dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego w Warszawie lub jego zastępca jako przewodniczący oraz dwóch 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jako członkowie komisji. Komisja w terminie 

do dnia 14 czerwca 2018 r. weryfikuje arkusze konkursowe i rozstrzyga o wynikach 

Konkursu. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu etapu wojewódzkiego, ze względu 

na organizację pracy szkoły.  

 

2. O zmianie terminu Opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową 

lub telefoniczną. 

 

3. W przypadku dużego zainteresowania konkursem oraz dużą liczbą Uczestników 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, etap ten może odbywać się w dwóch 

turach (o godz. 12:00 i 14:00). 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje dotyczące Konkursu 

podejmuje Organizator. 


