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Regulamin  

Czwórboju szkół podstawowych 
 

 

I. Rozpoznawanie grzybów – domino 

 

W konkurencji bierze udział 2 zawodników z każdej szkoły z klasy V. 

Domino składa się z 10 klocków, na których znajdują się zdjęcia grzybów oraz ich nazwy (zgodne z 

atlasem grzybów).  

Uczestnicy mają za zadanie tak ułożyć klocki, by obok zdjęcia znalazła się prawidłowa nazwa 

grzyba. Konkurencja jest rozgrywana na czas. Pierwsze 3 drużyny otrzymują dodatkowo odpowiednio po 

3, 2, 1 punkt dodane do końcowego wyniku. 

 

II. Quiz wiedzy o lesie i grzybach.  

 

W konkursie bierze udział 2 uczestników z jednej szkoły (VI klasa). Quiz będzie miał formułę 

wzorowaną na teleturnieju „1z10”. Prowadzący zadaje kolejnym uczestnikom losowo wybrane pytania 

dotyczące podstawowej znajomości grzybów, lasu, zwierząt i roślin leśnych. Można popełnić dwa błędy 

w odpowiedzi. Trzecia błędna odpowiedź dyskwalifikuje drużynę. Czas oczekiwania 7 sekund. Kolejność 

ustawienia drużyn będzie ustalona przed quizem drogą losowania.  

Wygrywa ta drużyna, która jako jedyna zachowa szanse. W wypadku wyczerpania puli pytań 

organizatorzy przewidują dogrywkę. 

 

III. Scenka ekologiczna  

 

Zadanie kierowane jest do uczniów klas 1-3 nauczania zintegrowanego. Celem zadania jest 

zaprezentowanie ekologicznej scenki o prawidłowym zachowaniu w lesie. Może w niej wziąć udział nie 

więcej niż 8 uczestników. Przedstawienie może trwać max. 5 minut.  

Oceniana będzie przede wszystkim wartość merytoryczna przedstawienia, jak również 

pomysłowość prezentacji. Mogą to być teksty własne, jak również już publikowane.  

  

IV. Mandala z darów lasu  

 

W konkurencji biorą udział 3 uczniowie klas IV. Zadanie polega na ułożeniu mandali na kole - 

zapewnionym przez organizatorów - o średnicy ok. 1 m. Projekt mandali każda szkoła opracowuje 

samodzielnie, (rysunek mandali można mieć ze sobą podczas realizacja zadania). Materiałami do 

stworzenia mandali, muszą być dary lasu (np. szyszki, mech, jarzębina, kora itp. za wyłączeniem roślin 

chronionych),  które uczestnicy zapewniają we własnym zakresie i przywożą ze sobą.  

Oceniana będzie pomysłowość i sposób wykonania oraz różnorodność wykorzystanych 

materiałów.  

 

Scenkę i prace plastyczne będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli uczestniczących w turnieju 

szkół (bez prawa głosu przy ocenie własnej szkoły), przedstawiciel BPN oraz organizatorów. 

 

Szczegółowych informacji o Czwórboju udziela p. Marcin Siekierko pod nr tel. (85) 7189019 od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w każdej chwili. 


