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Regulamin
IX Powiatowego Konkursu

„Znam Florę Polski
-Drzewa i krzewy”

Jawor 2015/2016

Cele konkursu:
•

nauczenie uczniów rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów na podstawie wyglądu liści,
owoców, kory i kształtu korony;
• ćwiczenie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów za pomocą kluczy do oznaczania
gatunków/analiza cech morfologicznych organów /;
• zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą;
• propagowanie postawy przyjaznej dla środowiska;
• zmotywowanie uczniów do obserwowania przyrody.

Organizator:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych z powiatu jaworskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
Termin zgłoszenia udziału uczniów w konkursie do 10.05.2016 r. (telefon do PORE 76-729-19-24)

Terminy: Konkurs przebiega w 2 etapach:
Etap szkolny
Należy przeprowadzić 16.05.2016 roku o godzinie 11.00
- uczestnicy będą pisali test
(25 pytań m.in. zdania do uzupełnienia, test wyboru, polecenie: przyporządkuj).Czas pisania testu – 60 min.
Test zostanie dostarczony do szkoły przed planowanym etapem szkolnym.
- etap szkolny organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły,
która przesyła protokół do dnia 23.05.2016 r. ; fax. (76) 729 19 24
- do etapu powiatowego należy zakwalifikować dwóch uczniów, którzy uzyskają największą liczbę
punków.
Etap powiatowy:
- Odbędzie się 2.06. 2016 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.
Uczestnicy etapu powiatowego będą rozwiązywali test oraz rozpoznawali na slajdach gatunki drzew
i krzewów.
Finaliści w dniu eliminacji powiatowych otrzymują dyplomy za udział.

Umiejętności sprawdzane na konkursie:
•
•
•
•

rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów na podstawie wyglądu liści, owoców/ nasion
nagonasiennych/, kory i kształtu korony,
umiejętność posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków/analiza cech morfologicznych
organów/,
rozpoznawanie gatunków chronionych,
opanowanie wiedzy dotyczącej m.in. wykorzystywania
przez człowieka drewna, właściwości
leczniczych i ciekawostek związanych z biologią podanych gatunków.

Załączniki:
1. Wzór protokołu.
2. Lista gatunków

Protokół z etapu szkolnego
IX Powiatowego Konkursu
”Znam Florę Polski-Drzewa i Krzewy”

1. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………
2.Skład komisji konkursowej- przewodnicząca………………………………………..
członkowie…………………………………………..
……………………………………………

3. W etapie szkolnym uczestniczyło ……… uczniów.
4. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie:

Imię i nazwisko

Ilość
punktów

Opiekun

Lista gatunków drzew i krzewów
Akacja biała
Berberys zwyczajny
Bez czarny
Bez koralowy
Bez pospolity
Brekinia
Brzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Cis pospolity
Czeremcha zwyczajna
Daglezja zielona
Dąb bezszypułkowy
Dąb szypułkowy
Dereń świdwa
Forsycja zwisła
Głóg dwuszyjkowy
Grab zwyczajny
Jałowiec pospolity
Jarząb pospolity
Jawor
Jesion wyniosły
Jodła pospolita
Kalina koralowa
Kasztanowiec zwyczajny
Klon jawor
Klon polny
Klon zwyczajny
Kosodrzewina
Kruszyna pospolita
Leszczyna pospolita
Ligustr pospolity
Limba
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Modrzew europejski
Olsza czarna
Olsza szara
Sosna wejmutka
Sosna zwyczajna
Śnieguliczka biała
Topola biała
Topola czarna
Topola osika
Trzmielina pospolita
Wawrzynek wilczełyko
Wiąz szypułkowy
Wierzba krucha

