
Regulamin wojewódzkiego konkursu  prezentacji  

 

Prawie wszystko o wodzie 
 
Organizator konkursu 
 
 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
 

Cele konkursu 
 
 

 Promocja wiedzy o niezwykłych właściwościach fizyko-chemicznych wody 
 Pogłębienie wiedzy na temat występowania i roli wody w przyrodzie i życiu 

człowieka 
 Dostrzeganie roli wody w procesie kształtowania krajobrazu  
 Kształcenie umiejętności  obserwacji życia w wodzie 

 
 
Adresaci 
 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
województwa warmińsko-mazurskiego 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
 
1. Wykonanie jednej prezentacji Power Point liczącej maksymalnie 15 slajdów, 

opatrzonych  własnym pisemnym komentarzem na jeden z tematów dla danego 
etapu edukacyjnego. 

 

Szkoła Podstawowa  
 
Temat:  Taki duży, taki mały może w wodzie żyć 
 
Zakres merytoryczny:  

 Mieszkańcy wód powierzchniowych (rzeki, strumienia, stawu, jeziora, 
morza) mojej okolicy (glony, rośliny i zwierzęta wodne i wodno-lądowe) oraz 
ich przystosowanie do życia w środowisku wodnym. 

 Jak rozpoznać czy woda w zbiorniku jest czysta? - Organizmy wskaźnikowe 
czystości wód. 

 Gatunki podlegające ochronie prawnej. 
 
Gimnazjum 
 
Temat 1: Jak wody powierzchniowe kształtują krajobraz mojej okolicy? 
 
Zakres merytoryczny:  

 Wody powierzchniowe jako element strukturalny krajobrazu 

 Zarys genezy terenu (warunki morfogenetyczne) – od epoki zlodowaceń po 
współczesną ingerencję człowieka w stosunki wodne 

 Przegląd i charakterystyka przyrodniczo ważnych rodzajów wód 
powierzchniowych. 
 



Temat 2: Woda dla życia i urody 
Zakres merytoryczny: 

 Zawartość i rola wody w organizmie człowieka 

 Dlaczego woda jest ważna dla urody? 

 Co może spowodować odwodnienie organizmu? 

 Dieta, a stosunki wodne w organizmie – jak substancje osmotycznie 
czynne odwadniają organizm? 

 
Szkoła Ponadgimnazjalna 

 
Temat 1: Genialne H2O czyli właściwości  fizyko-chemiczne i geografia wody 
Zakres merytoryczny: 

 Woda jako związek chemiczny warunkujący życie. 

 Niezwykle parametry termiczne wody, ich znaczenie dla cyklu przemian 
fenologicznych a także  dla gospodarki człowieka. 

 Krążenie wody w przyrodzie. 

 Woda jako groźny żywioł. 

 Rozmieszczenie wód na Ziemi; deficyt wody słodkiej (pitnej) 
 
Temat 2: Woda dla życia i urody 
Zakres merytoryczny: 

 Zawartość i rola wody w organizmie człowieka 

 Dlaczego woda jest ważna dla urody? 

 Co może spowodować odwodnienie organizmu? 

 Dieta, a stosunki wodne w organizmie – jak substancje osmotycznie 
czynne odwadniają organizm? 

 
1. Autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł wiedzy i autorów 

fotografii, które wykorzystał w prezentacji.  
2. Prezentację należy przesłać na adres organizatora w formie elektronicznej 

na płycie CD oraz na papierze (wydruk). Ocenie podlegają wyłącznie prace 
indywidualnych twórców (jeden autor). 

3. Do pracy konkursowej  autor dołącza metryczkę zawierającą: 
a)  imię i nazwisko, klasę  

b) dane adresowe szkoły i tel. kontaktowy 

Termin składania prac 
 
Pracę należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki do 
dnia 25 marca 2013 r. na adres: 
 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu  
– Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
 ul. Wojska Polskiego 1 
 82-300 Elbląg, 
Z dopiskiem: Błękitna Edukacja – konkurs prezentacji 

  

Ocena prac 
 

Prezentacje z każdego etapu edukacyjnego zostaną ocenione przez komisję 
wyłonioną przez organizatorów.  



Komisja konkursowa oceniać będzie prace pod względem formalnym (regulamin), 
merytorycznym, estetycznym i językowym.  
Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas forum ekologicznego pod nazwą: 
„Błękitna Edukacja czyli prawie wszystko o wodzie”, które odbędzie się 19 kwietnia 
w Elblągu oraz opublikowane na stronie internetowej www.wmodn.elblag.pl  
Wyróżnieni uczniowie i ich nauczyciele zostaną zaproszeni na Forum oraz otrzymają 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez WFOŚiGW w Olsztynie. 
 
Inne postanowienia 
 
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)  
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac konkursowych we 
własnych zbiorach oraz prawo do publikowania i reprodukowania prac.  
 
 

Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela: 
konsultant ds. biologii Janina Meller, e-mail: ninameller@02.pl,  
konsultant ds. ekologii Wiesława Kamińska, e-mail: w.kaminska@wmodn.elblag.pl 
 
 
 
 

Organizatorzy 
J. Meller, W. Kamińska 

                                                                                                       W-MODN w Elblągu 
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