
 

 

Mamy tylko jedną Ziemię, 
 jej przyszłość zależy od każdego, 

na pozór niewielkiego, ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas. 

Florian Plit 

 
I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY „EKO – ZOŚKA” 

 

Edycja 2021/2022 „SMOG” 
 

Organizator LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” 

01-122 Warszawa, ul. Garbińskiego 1 

tel/fax 22 836 48 38 
 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 
Ewa Smak – nauczyciel geografii, Anna Szymczak – nauczyciel geografii, Małgorzata Kowalska – nauczyciel fizyki. 

 

Cele konkursu: 
 

• rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego człowieka, 

• tworzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

• integrowanie treści różnych dziedzin edukacji z uwzględnieniem potrzeb ekologicznych, 

• doskonalenie umiejętności rozwijania, gromadzenia oraz selekcjonowania informacji na temat środowiska przyrodniczego, jego 
elementów oraz form ochrony, 

• propagowanie wiedzy o problemach ochrony środowiska przyrodniczego, 

• rozwijanie twórczego myślenia uczniów, 

• kształtowanie postawy proekologicznej, 

• zdobywanie wiedzy o swoim mieście i poznawanie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia, 

• promocja i aktywizacja szkół poprzez prezentowanie dokonań uczniów. 
 
 
 
 
 

 

 



Patronat 
 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I, II i III szkół ponadpodstawowych oraz klas VIII szkół podstawowych, którzy interesują się 
przedmiotami przyrodniczymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Uczniowie biorą udział w jednym etapie według 
Regulaminu Konkursu. Organizator ogranicza liczbę zespołów, które mogą być zgłoszone z jednej szkoły do czterech zespołów. 
W przypadku większej liczby zespołów przystępujących do konkursu w jednej szkole sugeruje się przeprowadzenie szkolnego etapu 
wyboru najlepszych prac. 

2. Konkurs jest jednoetapowy, biorą w nim udział zespoły 2-osobowe, otrzymując punkty za dwa zadania określone w dalszej części 
regulaminu. 



3. Punkty przydzielane za wykonanie obu zadań są sumowane. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni oddzielnie w dwóch kategoriach: 
pierwsza to uczniowie szkół podstawowych, druga to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wygrywają zespoły, które uzyskają 
największą sumę punktów za wykonanie obu zadań konkursowych. Uczniowie mogą maksymalnie uzyskać w dwóch etapach 40 punktów. 

4. Do Konkursu dopuszczone zostają zespoły, które złożyły w terminie wymagane prace. 

5. Prace przesyłane są wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku na adres e-
mailowy eko-zoska@wp.pl lub przekazane wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie 
wizerunku do sekretariatu szkoły na podpisanej płycie CD lub innym nośniku danych. Prace złożone bez karty zgłoszeniowej lub bez 
oświadczenia nie będą oceniane. 

6. Prace przysyłane po terminie nie będą oceniane. 

7. Zgłoszone przez uczestników prace nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Prace będące plagiatami nie będą oceniane. 

8. Jury konkursu powołuje organizator. 

 

 
 

 

Terminarz i wymagania konkursu 

Termin 
Zadania dla wszystkich uczniów 

biorących udział w konkursie 
Uwagi Ocena jury 

Do 1 kwietnia 
2022 r. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 1 

 

OPRACOWANIE ANKIETY O 

SMOGU 

 

 
1. Uczestnicy opracowują ankietę na temat 

„Wpływ smogu na środowisko przyrodnicze 
i na człowieka”. 

 
2. Ankieta składa się maksymalnie z 15 pytań i 

jest skierowana do dorosłych mieszkańców 
Warszawy lub okolicznych miejscowości. 
Sprawdza ich stan wiedzy na temat smogu. 

 

3. Ankieta musi być przeprowadzona na 
minimum 30 dorosłych uczestnikach 
badania. 

 

 
Jury najwyżej oceni prace 
prezentujące temat w 
atrakcyjny sposób oraz 
charakteryzujące się 
oryginalnymi i trafnymi 
pytaniami oraz ciekawymi, 
wnioskami końcowymi. 
Oceniana będzie również 
estetyka wykonania 
statystycznej analizy wyników 
ankiet 
 
 



4. Wyniki ankiety muszą zawierać graficzną 
wizualizację danych (wykresy, diagramy, 
tabele itp.) oraz przedstawione w sposób 
pełny i obiektywny własne wnioski, z 
informacji zebranych podczas badania. 

 
 
 
Maksymalnie można uzyskać 
20 punktów 
 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2 

 

BADANIE JAKOŚCI 

POWIETRZA 

 

 
1. Uczestnicy przeprowadzą badanie jakości 

powietrza w pobliżu swego miejsca 
zamieszkania, wykorzystując wyniki 
pomiarów jednej, lokalnej stacji badawczej 
np. Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska lub stacji komercyjnej. Można 
wykorzystać dane pomiarowe z aplikacji 
„Kanarek” lub innych. 
 

2. Analiza wyników musi się opierać na 
codziennych pomiarach wykonanych w 
ciągu 21, kolejno następujących po sobie, 
dni sezonu zimowego. 

 

3. Uczestnicy przedstawią wyniki pomiarów 
badanych parametrów jakości powietrza w 
wybranej formie graficznej (wykresy, 
diagramy, tabele itp.). 

 
4. Uczestnicy dokonają analizy wyników 

pomiarów oraz sformułują wnioski z 
informacji zebranych podczas badania. 

 
Oceniana będzie estetyka 
wykonania statystycznej 
analizy wyników pomiarów, 
atrakcyjność i czytelność 
prezentacji tych wyników 
oraz jakość formułowanych 
wniosków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksymalnie można uzyskać 
20 punktów 

 
22 kwietnia 

2022 r. 

 
Ogłoszenie wyników konkursu 
 i wręczenie nagród 

 

 
W tym dniu w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” w Warszawie odbędzie się 
wystawa prac nadesłanych na konkurs oraz wręczenie nagród. 

 


