
    

 

 

KONKURS WIEDZY 

O TRÓJMIEJSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie                                   

i Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zapraszają uczniów klas IV – VI szkół 

podstawowych i klas I gimnazjów do udziału w konkursie "Chronimy przyrodę w Lasach 

Oliwskich (TPK) – rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin konkursu 

"Chronimy przyrodę w Lasach Oliwskich (TPK) – rezerwaty przyrody, użytki 

ekologiczne i pomniki przyrody" 

 

1. Organizator: 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie. 

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku - 

Trójmiejski Park Krajobrazowy. 

 

2. Cele konkursu: 

 popularyzacja i pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych TPK, ze szczególnym 

uwzględnieniem ukształtowania terenu i typów zbiorowisk,  

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania typów zbiorowisk na podstawie zdjęć 

reprezentatywnych gatunków roślin, 

 popularyzacja interesujących tras turystycznych, 

 rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, 

 poznanie ekologicznych skutków działalności człowieka. 

 

3. Przebieg konkursu: 

 Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach: 

 Etap I – eliminacje szkolne (do 30 marca 2016 r.). 

 Etap II – eliminacje rejonowe (20 kwietnia 2016 r.). 

 

Etap szkolny: 

 Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły. 

Zadania konkursowe przygotowuje nauczyciel przyrody. 

Nazwiska trzech laureatów należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

zielonaosemka@wp.pl z dopiskiem „Konkurs TPK” do 31 marca 2016 r.  

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela przygotowującego uczniów do 

konkursu. 

 

Etap rejonowy: 

 Odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana 

Matejki w Sopocie. 

 Eliminacje obejmować będą:  

 test pisemny zawierający 30 zadań wielokrotnego wyboru, 

 część ustną, do której zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają min. 75% 

poprawnych odpowiedzi. Każdy uczestnik otrzyma 3 pytania punktowane od 1 do 6.  

 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają 

podziękowania i drobne upominki. 
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Zakres materiału:  

 formy ochrony przyrody w południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego (Lasy Oliwskie) – rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki 

przyrody, 

 wartości przyrodnicze rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych w Lasach 

Oliwskich, 

 najciekawsze pomniki przyrody w Lasach Oliwskich, 

 chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt występujących na obszarze Lasów 

Oliwskich (umiejętność rozpoznawania gatunków na zdjęciach),  

 czynna ochrona przyrody w Lasach Oliwskich realizowana przez Trójmiejski Park 

Krajobrazowy. 

  

  

5. Proponowana literatura:   

 www.tpkgdansk.pl – strona internetowa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  

 Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice. Mapa. Wydawnictwo Eko-Kapio 2013. 

Gdańsk.   

 Buliński M., Fałtynowicz W., Wilga M. S. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne                           

w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Część pierwsza. Ścieżka w Dolinie 

Samborowo. Wydawnictwo Gdańskie. 1998.  

 Ścieżka przyrodnicza „Dolina Samborowo” – folder TPK. 

 Płazy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – folder TPK. 

 Ptaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – folder TPK. 

 

Powyższe publikacje dostępne są w: 

 siedzibie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (ul. Polanki 51, Gdańsk)  

 Sopockim Oddziale Doskonalenia Nauczycieli (ul. Kościuszki 22/24, Sopot) 

 

Organizatorzy: 

 

Katarzyna Spuła  

(Szkoła Podstawowa nr 8, 81-735 SOPOT, ul. 3 maja 41, tel./fax  58 551-35-37) 

 

Dariusz Ożarowski 

(Trójmiejski Park Krajobrazowy, 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 51, tel./fax 58 552 34 68) 

 

 


