
Konkursu dendrologiczny
 dla uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego

Maj 2020 r.

REGULAMIN DOSTOSOWANY DO NAUCZANIA ZDALNEGO

I. Organizator konkursu:

Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Elblągu  –  Elbląskie  Centrum
Edukacji Ekologicznej
  
II. Cele konkursu: 
 Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dendroflory polskiej i europejskiej
 Pogłębienie wiedzy o różnorodności  biologicznej i  jej  znaczeniu dla zachowania życia

na Ziemi
 Kształcenie  umiejętności  rozpoznawania,  opisywania  i  porządkowania   organizmów

leśnych oraz roli ekosystemu lasu
 Kształtowanie postaw wobec otaczającej przyrody
 Uatrakcyjnienie formalnej edukacji biologiczno-ekologicznej w edukacji zdalnej

III. Adresaci:

Uczniowie  przyrodniczych  kół  zainteresowań  ze  szkół  podstawowych  z  województwa
warmińsko-mazurskiego oraz ich nauczyciele

IV. Termin i formuła konkursu:

1. Maj  2020  –  zadania  indywidualne  rozwiązywane  zdalnie  w  domu  i  przesyłane  do
organizatora  za  pośrednictwem  komunikatorów  elektronicznych  oraz  zadania
rozwiązywane jednocześnie podczas wideokonferencji i guizów online.

2. Finał – podczas ostatniej sesji wideokonferencji na przełomie maja i czerwca 2020.
3. Wszystkie  etapy  konkursu  mają  charakter  indywidualny.  Każdy  uczestnik  gromadzi

punkty za poszczególne zadania. 
4. Suma punktów trzech członków drużyny decyduje o miejscu drużynowym. 
5. O  zwycięstwo  w  klasyfikacji  indywidualnej  powalczy  w  finale  6  uczestników,  którzy

zgromadzą największą liczbę punktów w zadaniach etapowych.

V. Organizacja konkursu

Zadania szkoły:
1. Zgłoszenie szkoły do konkursu  do 20 kwietnia 2020 r.     

Wypełniony  formularz  (deklaracja  uczestnictwa  -  załącznik  nr  1)  należy  przesłać  w
formie zeskanowanego dokumentu na adres: e-mail: j.meller@wmodn.elblag.pl

2. Wyłonienie 3-osobowej reprezentacji koła/szkoły.                                                          
Decyzję o składzie reprezentacji podejmuje opiekun koła. 
  

Zadania organizatora
                                                                                                                      
1. Przyjęcie zgłoszeń.
2. Poinformowanie  szkół  o  zakwalifikowaniu  się  do  konkursu  i  zorganizowanie

wideokonferencji dla nauczycieli – opiekunów drużyn szkolnych.
3. Organizacja  kilkuetapowego  przebiegu  konkursu  za  pośrednictwem  komunikatorów

elektronicznych oraz opracowanie atrakcyjnej elektronicznej formy zadań.
4. Przeprowadzenie  turnieju  indywidualnego  o  tytuł  Mistrza Dendrologii  dla  uczestników,

którzy zgromadzą najwięcej punktów za poszczególne zadania.
5. Rozstrzygniecie konkursu i przyznanie nagród i wyróżnień.
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VI. Zakres merytoryczny 
1. Wiedza  biologiczna  i  ekologiczna  z  zakresu  podstawy  programowej  z  biologii  w  SP

z wyłączeniem punktów III, IV, V, VI. 
2. Różnorodność  gatunkowa  oraz  morfologia  drzew  i  krzewów  rosnących  w  Polsce  –

rozpoznawanie gatunków po liściach, pąkach, pokroju, korze, kwiatostanach, owocach,
nasionach.

3. Sposoby określanie wieku drzew.
4. Biologia roślin drzewiastych i krzewiastych.
5. Ekosystem  lasu  (biocenoza  +  biotop,  gatunki  runa  i  podszytu,  sieć  zależności

ekologicznych).
6. Ochrona przyrody (w tym drzewostanu) w Polsce.
7. Znaczenie drzew i lasu dla przyrody i gospodarki człowieka.
8. Rodzaje  zbiorowisk  leśnych  (bory,  grądy,  olsy,  łęgi,  buczyny),  ich  skład  gatunkowy

i występowanie na terenie Polski.
9. Rozpoznawanie gatunków flory i grzybów wymienionych w wykazie:

Wykaz rodzajów i gatunków drzew, krzewów, krzewinek
-  jodła  pospolita,  świerk  pospolity,  jałowiec  pospolity,  cis  pospolity,  modrzew europejski,
sosna (zwyczajna, limba, górska, wejmutka), daglezja zielona, żywotnik, jarząb (pospolity,
brekinia, mączny, szwedzki),  złotokap, robinia, klon (pospolity, jawor, polny, jesionolistny),
platan, kasztanowiec, jesion, bez (czarny, koralowy), szakłak, dereń, topola (osika, biała),
wierzba (iwa, biała, uszata, szara, purpurowa), brzoza (brodawkowata, niska), olsza (czarna,
szara), grab pospolity, leszczyna pospolita, buk pospolity, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy,
czerwony), lipa, tulipanowiec, jabłoń dzika, grusza pospolita, czereśnia dzika,  lilak pospolity,
wiąz  (górski,  szypułkowy,  pospolity),  głóg  (jednoszyjkowy,  dwuszyjkowy),  czeremcha
zwyczajna,  berberys  zwyczajny,  rokitnik,  róża  (dzika,  pomarszczona),  sumak  octowiec,
trzmielina  zwyczajna,  morwa,  miłorząb,  jemioła,  kalina  koralowa,  wiciokrzew,  wawrzynek
wilczełyko, malina (właściwa, moroszka), jeżyna (fałdowana, popielica), żarnowiec miotlasty,
śliwa  tarnina,  żurawina  błotna,  borówka  (czarna,  brusznica),  wrzos  zwyczajny,  bagno
zwyczajne, bażyna czarna.  

Wykaz innych gatunków  roślin 
-  łuskiewnik  różowy,  gnieźnik  leśny,  konwalia  majowa,  konwalijka  dwulistna,  marzanka
wonna,  fiołek  leśny,  sasanka,  przylaszczka,  lilia  złotogłów,  niecierpek  pospolity,  czosnek
niedźwiedzi,  czosnaczek  pospolity,  czermień  błotna,  szczawik  zajęczy,  zawilec  (gajowy,
żółty),  kopytnik  pospolity,  pierwiosnek  lekarski,  barwinek  pospolity,  podkolan  biały,
siódmaczek leśny, lepiężnik (biały, różowy), rosiczka (okrągłolistna, długolistna), ziarnopłon
wiosenny, knieć błotna, jaskier (rozłogowy, kosmaty, ostry), tojad dzióbaty, glistnik jaskółcze
ziele, kokorycz pusta, gwiazdnica wielkokwiatowa, firletka poszarpana, dziurawiec zwyczajny
- widłak (goździsty, jałowcowaty, wroniec), skrzyp (leśny, olbrzymi), długosz królewski, orlica
pospolita, pióropusznik strusi, narecznica samcza, paprotka zwyczajna
- mech torfowiec, płonnik pospolity, widłoząb miotlasty, bielistka siwa, gajnik lśniący, rokiet
cyprysowy
Wykaz rodzajów i gatunków grzybów (w tym porostów)
-smardz jadalny, czarka szkarłatna, szmaciak gałęzisty, muchomor sromotnikowy, borowik
szatański, borowik szlachetny, huba pospolita, opieńka miodowa, pieprznik jadalny
-  brodaczka  zwyczajna,  pawężnica,  chrobotek  (reniferowy,  leśny,  kieliszkowy,  widlasty),
płucnica islandzka, pustułka pęcherzykowata, mąkla tarniowa.

VII. Zalecana literatura: 
1) Leokadia Witkowska-Żuk: Flora Polski  Atlas roślinności lasów, MULTICO, W-wa 2008



2) Ryszard Kapuściński: Ochrona przyrody w lasach, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze     
i Leśne, W-wa

3) Popularne przewodniki i klucze do oznaczania gatunków występujących w ekosystemach
leśnych

4) Tomasz Hryniewicki: Mój pierwszy przewodnik. Jakie to drzewo?, MULTICO Oficyna 
Wydawnicza, W-wa 2007

5) Strony internetowe Ministerstwa Ochrony Środowiska

VIII. Nagrody

Wszystkie koła/szkoły, które zakwalifikowały się do konkursu i wezmą udział we wszystkich
jego etapach oraz opiekunowie drużyn otrzymają dyplomy i nagrody. Laureaci Konkursu  -
zwycięzcy indywidualnego turnieju o tytuł Mistrza Dendrologii otrzymają dyplomy i nagrody
rzeczowe. 

Organizatorzy:
Konsultant ds. biologii - Janina Meller, j.meller@wmodn.elblag.pl,

                          Konsultant ds. ekologii - Wiesława Kamińska, w.kaminska@wmodn.elblag.pl
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