
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu: 

Uczestnik konkursu: 

1) wykazuje znajomość terminologii przyrodniczej; 

2) przeprowadza łatwe rozumowania; 

3) odkrywa prawidłowości i dostrzega analogie; 

4) stosuje pojęcia do rozwiązania problemów; 

5) odczytuje i interpretuje informacje przedstawione za pomocą wykresów, diagramów, tabel, 

rysunków, map, planów; 

6) dostrzega walory przyrodnicze i kulturowe najbliższego regionu i Polski; 

7) obserwuje i opisuje przyrodnicze składniki środowiska; 

8) dostrzega zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

9) dostrzega wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze; 

10) rozpoznaje stany fizjologiczne organizmu człowieka; 

11) objaśnia zmiany fizyczne i emocjonalne okresu dojrzewania; 

12) opisuje sposoby udzielania pierwszej pomocy; 

13) omawia zasady zdrowego stylu życia;  

14) rozpoznaje najczęstsze zagrożenia zdrowia i zapobiega im; 

15) podaje przykłady zachowań i sytuacji oraz wpływu środowiska, które mogą zagrozić zdrowiu 

i bezpieczeństwu człowieka; 

16) stosuje zasady higieny; 

17) wyjaśnia zjawiska fizyczne i astronomiczne; 

18) identyfikuje i opisuje różnorodne substancje i procesy chemiczne z najbliższego otoczenia; 

19) właściwie korzysta z dostępnych produktów chemicznych; 

20) rozpoznaje pospolite gatunki roślin, grzybów i zwierząt. 

Tematyka: 

1) Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, litosferze, hydrosferze i biosferze; 

2) Zjawiska fenologiczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku w strefie klimatu 



umiarkowanego; 

3) Zależności pomiędzy nieożywionymi elementami środowiska przyrodniczego a żywymi 

organizmami; 

4) Zagrożenia środowiskowe a zdrowie człowieka; 

5) Negatywny i pozytywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze; 

6) Zagrożenia ze strony różnych zjawisk przyrodniczych, substancji, roślin trujących i grzybów; 

7) Znajomość podstawowych czynności życiowych organizmów; 

8) Zdrowy styl życia – odżywianie, higiena, profilaktyka; 

9) Choroby i sposoby ich zapobiegania; 

10) Budowa, etapy rozwoju i czynności życiowe człowieka; 

11) Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, wzywanie pomocy; 

12) Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa, skala; 

13) Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne; 

14) Krainy geograficzne Polski, ich charakterystyczne cechy oraz tereny chronione; 

15) Znajomość charakterystycznych cech i elementów krajobrazu naturalnego i przekształconego; 

16) Ekosystemy lądowe i wodne Polski, warunki środowiskowe oraz organizmy w nich żyjące; 

17) Krajobrazy Polski i Europy; 

18) Lądy i oceany; 

19) Krajobrazy świata. Strefy klimatyczne i ich mieszkańcy; 

20) Ziemia - nasza planeta, Układ Słoneczny, obserwacje astronomiczne; 

21) Podstawowe zjawiska fizyczne; 

22) Substancje i ich właściwości. Cząsteczkowa budowa materii. Stany skupienia różnych 

substancji; 

Wskazany powyżej zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje na wszystkich trzech stopniach 

Konkursu. Zadania na poszczególnych stopniach będą zróżnicowane pod względem trudności.  

 


