REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO
„POZNAJEMY OPOLSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE”
edycja I, rok szkolny 2021/2022
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w skład którego
wchodzą: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”
i Stobrawski Park Krajobrazowy
II. CELE KONKURSU
1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej opolskich parków krajobrazowych.
2. Poszerzenie wiadomości z zakresu przyrody, ochrony przyrody i środowiska.
3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz
wzajemnie między tymi organizmami.
4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.
8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
9. Poznanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego.
10. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
11. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym
otoczeniu.
12. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
13. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków
krajobrazowych.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin,
na terenie których położony jest jeden z trzech parków krajobrazowych, wg podziału:
 PK „Góra Św. Anny”: Zdzieszowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Gogolin i Izbicko.
 PK „Góry Opawskie”: Prudnik, Lubrza i Głuchołazy.
 Stobrawski PK: Dobrzeń Wielki (w granicach przed zmianami z 2017 r.), Dąbrowa,
Kluczbork, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów,
Świerczów i Wołczyn.

W przypadku większej ilości wolnych miejsc Organizator może dopuścić do konkursu
również inne szkoły z województwa opolskiego.

2. W celu przystąpienia do konkursu należy przesłać do dnia 22.12.2021 r. wypełnione
ZGŁOSZENIE (Załącznik nr 1) na adres mailowy koordynatora parkowego, którym jest:
 w Stobrawskim PK – Agata Frankiewicz a.frankiewicz@zopk.pl tel. 77 469 35 50
 w PK „Góry Opawskie” - Anna Torbus a.torbus@zopk.pl tel. 77 439 75 48
 w PK „Góra Św. Anny” - Elżbieta Kuźnicka e.kuznicka@zopk.pl tel. 77 461 50 74
V. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs przebiega w 3 etapach: szkolnym, parkowym i wojewódzkim.
Etap 1 - SZKOLNY
Celem etapu szkolnego jest wyłonienie zespołu 3 uczniów, którzy w kolejnych etapach będą
reprezentowali swoją szkołę. W etapie szkolnym współzawodniczą między sobą uczniowie w
obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy wszystkie szkolne klasy VII i
VIII). W skład drużyny wchodzą 3 osoby z danej szkoły, które uzyskały największą liczbę
punktów na etapie szkolnym.
W przypadku niemożliwości uczestnictwa któregokolwiek z uczniów zespołu w kolejnym
etapie, w skład zespołu do następnego etapu wchodzi uczeń, który na etapie szkolnym zajął
kolejne miejsce. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania swojego koordynatora parkowego
konkursu (punkt IV.2 Regulaminu) o każdym przypadku zmiany składu drużyny. Ocena zespołu,
na każdym dalszym etapie konkursu, będzie sumą punktów poszczególnych jej członków.
Przebieg etapu szkolnego: Etap szkolny przeprowadzany jest w poszczególnych szkołach przez
nauczyciela przygotowującego i zgłaszającego uczniów do konkursu, w terminie podanym w
dalszej części Regulaminu. Testy oraz karta odpowiedzi do I etapu, przygotowane przez
organizatora konkursu, wysłane zostaną na adres mailowy do nauczyciela podany w karcie
zgłoszeniowej.
Pytania - etap szkolny: Na etapie szkolnym uczniowie będą pisać test składający się z 15 pytań
ogólnych i 5 pytań parkowych. Pytania te będą ułożone w formie testu jednokrotnego wyboru.
Za każdą dobrą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w
tym etapie wynosi 20.
Zakres tematyczny pytań ogólnych mieści się w podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły
podstawowej z przedmiotów: przyroda, geografia i biologia (szczegóły w pkt. IX Regulaminu).
Pytania parkowe obejmą najbardziej podstawową wiedzę na temat danego parku
krajobrazowego.
W terminie 7 dni po odbyciu się etapu szkolnego nauczyciel przesyła wypełniony protokół z
przeprowadzenia etapu szkolnego (Załącznik nr 2) na adres koordynatora parkowego
konkursu wraz z wymaganymi oświadczeniami dot. zgody na udział w konkursie i
przetwarzania danych osobowych jego uczestników (Zał. nr 3U i 3N).

Etap 2 – PARKOWY
Celem etapu parkowego jest wyłonienie trzech najlepszych zespołów z danego parku
krajobrazowego, które wezmą udział w ostatnim, wojewódzkim etapie konkursu (w finale).
W etapie tym współzawodniczą ze sobą zespoły szkolne w obrębie danego parku
krajobrazowego: PK „Góra Św. Anny” lub PK „Góry Opawskie” lub Stobrawskiego PK.
Przebieg etapu parkowego: Etap parkowy jest zorganizowany w trzech parkach
krajobrazowych Opolszczyzny w tym samym terminie i o tej samej godzinie, lecz w innych
miejscach – każdy zespół szkolny w swoim parku. Koordynowany jest przez pracowników
poszczególnych parków krajobrazowych. Nauczyciele uczniów zostaną poinformowani
mailowo o miejscu przeprowadzenia etapu parkowego, na tydzień przed planowaną datą tego
etapu. W terminie 7 dni po odbyciu się etapu koordynator parkowy przesyła protokół
przeprowadzenia etapu parkowego na adres mailowy koordynatora głównego.
Pytania - etap parkowy: Etap parkowy składać się będzie z dwóch elementów:
1) Testu – każdy rozwiązuje go indywidualnie.
Test jednokrotnego wyboru składać się będzie z 25 pytań podzielonych na cześć
ogólną i parkową:
● część ogólna - 15 pytań zamkniętych
● część parkowa - 10 pytań (pytania te mogą być jedno- i wielokrotnego wyboru,
typu prawda/fałsz, na dobieranie lub uzupełnienie).
2) Rozpoznawania gatunków – indywidualne rozpoznawanie 10 wybranych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów charakterystycznych dla danego parku krajobrazowego.
Zakres tematyczny części ogólnej mieści się w podstawie programowej dla klas IV-VIII szkoły
podstawowej z przedmiotów: przyroda, geografia i biologia.
Podstawą do nauki dot. części parkowej są publikacje i filmy Zespołu Opolskich Parków
Krajobrazowych. Uwaga! Na tym etapie uczniów obowiązuje wiedza na temat jednego
najbliższego szkole parku krajobrazowego:
 Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” – publikacje do bezpłatnego odebrania w
siedzibie PKGSA w Górze św. Anny lub dostępne poprzez linki:
▪ Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”. Przewodnik
▪ film o PK „Góra Św. Anny” dostępnym na YouTube
 Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” – publikacje do bezpłatnego odebrania w
siedzibie PKGO w Pokrzywnej:
▪ Park Krajobrazowy „Góry Opawskie"
▪ film o PK „Góry Opawskie” dostępnym na YouTube
 Stobrawski Park Krajobrazowy - publikacje do bezpłatnego odebrania w siedzibie SPK
w Ładzy:
• Atrakcje Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
• film o Stobrawskim PK na YouTube

 Informacje na temat opolskich parków krajobrazowych dostępne na stałych
podstronach zopk.pl.
Lista gatunków do nauki rozpoznawania na etap parkowy zostanie przesłana na adres
mailowy nauczyciela podany w karcie zgłoszeniowej po otrzymaniu protokołu z
przeprowadzenia etapu szkolnego. Przy rozpoznawaniu gatunków obowiązują pełne polskie
nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.
Etap 3 - WOJEWÓDZKI
Celem etapu wojewódzkiego jest wyłonienie laureatów - trzech najlepszych zespołów spośród
wszystkich uczestniczących w tym etapie drużyn.
W finale współzawodniczy ze sobą 9 zespołów, po 3 z każdego parku krajobrazowego.
Przebieg etapu wojewódzkiego: Etap wojewódzki zostanie zorganizowany przez
pracowników parków krajobrazowych. Opiekunowie uczniów zostaną poinformowani
szczegółowo o miejscu konkursu drogą mailową, nie później niż 2 tygodnie przed planowaną
datą tego etapu.
Pytania – etap wojewódzki:
Finał konkursu składać się będzie z trzech elementów:
1) Testu – każdy rozwiązuje go indywidualnie.
Test składać się będzie z 25 pytań. Pytania te mogą być jedno- i wielokrotnego wyboru,
typu prawda/fałsz, na dobieranie lub uzupełnienie. Pytania testowe podzielone będą
podobnie jak w etapie parkowym, na część ogólną i parkową:
● część ogólna - 10 pytań
● część parkowa - 15 pytań
2) Rozpoznawania gatunków - indywidualne rozpoznawanie 20 wybranych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów.
3) Zadania praktycznego z mapą – rozwiązywanie wspólne.
Zakres tematyczny.
Test. Zakres tematyczny części ogólnej testu mieści się w podstawie programowej dla klas IVVIII szkoły podstawowej z przedmiotów: przyroda, geografia i biologia. Podstawą do nauki dot.
części parkowej są publikacje ZOPK. Uwaga! W finale uczniów obowiązuje wiedza na temat
wszystkich trzech parków krajobrazowych Opolszczyzny. Uczniów obowiązują zatem wszystkie
wymienione wcześniej, przy etapie parkowym, publikacje ZOPK.
Rozpoznawanie gatunków - lista obowiązujących gatunków (max. 60) zostanie przesłana do
nauczycieli po zakończeniu etapu parkowego. Zdjęcia uczestnicy zobowiązani są odszukać we
własnym zakresie. Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.
Zadanie praktyczne będzie dotyczyło posługiwania się mapą i kompasem, obliczania
odległości, azymutu, czytania mapy itp.
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w terenie.

VI. NAGRODY
W etapie 1 – szkolnym konkursu, ewentualne nagrody dla zwycięzców drużynowych lub
indywidualnych mogą przygotować we własnym zakresie szkoły. Nagrody w etapie 2 i 3
zapewnia Organizator (ZOPK).
Dla laureatów konkursu przewidziana jest nagroda w postaci wycieczki turystycznokrajoznawczej po Opolszczyźnie (atrakcje, warsztaty, muzea itp.). Jednakże w przypadku
niemożliwości jej zrealizowania z powodów niezależnych od Organizatora (np. ograniczenia
związane z epidemią) Organizator zapewni laureatom nagrody zastępcze.
VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU
Do obowiązków Organizatora konkursu należy:
1. Przygotowanie testów (pytania „ogólne” w oparciu o podstawę programową oraz
przygotowanie pytań „parkowych”) wraz z kluczem odpowiedzi.
2. Poinformowanie nauczycieli szkół podstawowych o konkursie, przesłanie regulaminów i
wzorów protokołów pokonkursowych.
3. Rozdysponowanie testów.
4. Organizowanie oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym ustalenie
daty, godziny i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu.
VIII. KALENDARZ KONKURSU
 etap szkolny – dokładną datę przeprowadzenia etapu szkolnego pozostawiamy do
decyzji nauczyciela, z zastrzeżeniem, że powinna zawrzeć się ona w przedziale
pomiędzy 17 a 21 stycznia 2022 r.
 etap parkowy – 17 marca (czwartek) 2022 r. godz. 9:00
 etap wojewódzki – 19 maja (czwartek) 2022 r., godz. 9:00
Daty i godziny przeprowadzenia etapu szkolnego i wojewódzkiego mogą ulec zmianie.
O ewentualnych zmianach nauczyciele zostaną poinformowani drogą mailową.
IX. MATERIAŁY EDUKACYJNE, LITERATURA – DO NAUKI
1. Podręczniki do przyrody, biologii i geografii rekomendowane przez MEN (Wykaz
podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego) w zakresie
następujących treści nauczania podstawy programowej:
Przyroda - wymagania szczegółowe:
II – Orientacja w terenie
V – Ja i moje otoczenie (tylko V.6)
VI – Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy
VII – Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkół

Biologia – wymagania szczegółowe:
I – Organizacja i chemizm życia
II – Różnorodność życia
V – Różnorodność i jedność roślin
VI – Różnorodność i jedność świata zwierząt
VII – Ekologia i ochrona środowiska
VIII – Zagrożenia różnorodności biologicznej
Geografia - wymagania szczegółowe:
I - Mapa Polski
II - Krajobrazy Polski
VI - Współrzędne geograficzne
IX – Środowisko przyrodnicze Polski na tle Europy
X – Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy (tylko X.6 i X.15)
XI – Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie wybranych
obszarów Polski (tylko XI.1, XI.2)
XII – Własny region
XIII – „Mała ojczyzna”
2. Publikacje i filmy ZOPK dotyczące opolskich parków krajobrazowych, wymienione w tym
Regulaminie, przy opisie etapu parkowego.
3. Przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
X. INNE USTALENIA
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Wyrażenie zgody na udział w konkursie
i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże brak takiej zgody
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.
3. W związku z epidemią Covid-19 Organizator może podjąć decyzję o zmianie formy
poszczególnych etapów na inną formę, np. terenową lub zdalną, zmianie terminów i
miejsc poszczególnych etapów lub o odstąpieniu od realizacji konkursu.
Załączniki do Regulaminu:
Zał. 1 Zgłoszenie
Zał. 2 Protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego (wypełnia nauczyciel)
Zał. 3U Oświadczenia (RODO) – prawny opiekun uczestnika konkursu (rodzic)
Zał. 3N Oświadczenia (RODO) – nauczyciel prowadzący/opiekun
Zał. 4 Klauzula informacyjna ZOPK

