
Bieżanów dawniej i dziś – jak zmieniło się

środowisko przyrodnicze wokół nas na

przestrzeni lat?

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

          REGULAMIN KONKURSU:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami     

a. (Informacje do wykonania pracy)

2. Celem konkursu jest uświadomienie ingerencji człowieka w środowisko naturalne w 

najbliższym otoczeniu, oraz kształtowanie postawy wrażliwości za stan środowiska 

naturalnego

3. Pracę należy wykonać samodzielne.

4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie 

przedstawianymi na innych konkursach.

6. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasa. W przypadku prac w wersji 

tradycyjnej podpis należy umieścić na odwrocie pracy.

7. Termin dostarczenia prac upływa 21 maja 2021r. Prace dostarczyć należy do szkoły lub 

wysłać na adres konkursy.sp124@gmail.com w tytule należy wpisać: nazwę konkursu, 

imię i nazwisko i klasę

8. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły oraz podane uczniom na lekcjach 

geografii.

9. Najlepsze prace będą zaprezentowane na stronie szkoły, FB oraz na terenie szkoły w 

postaci dekoracji klasopracowni w zależności od techniki, w której zostały wykonane.

10. Dla autorów najlepszych prac będą nagrody

11. Ocenie podlegają:

 Zgodność pracy z tematem przewodnim konkursu

 Uwzględnione 3 główne elementy pracy:

 Materiał graficzny (zdjęcia, zdjęcia satelitarne lub mapy)



 Wskazanie przykładów zmian w środowisku przyrodniczym

 Propozycja zmian ograniczających skutki dla środowiska przyrodniczego

 Źródło materiałów wykorzystanych w pracy (przy fotografiach bezpośrednio przy 

zdjęciach), pozostałe źródła w Bibliografii na końcu pracy.

 Kreatywność autora

 Estetyka wykonania pracy

Informacje dla ucznia na temat wykonania pracy

I. Opis pracy

Konkurs polega na wykonaniu pracy, dzięki której będziesz widział ile człowiek zmienia w 

środowisku przyrodniczym w Twoim najbliższym otoczeniu.

W tym celu:

Sięgnij po zdjęcia rodziców lub dziadków sprzed lat, odszukaj miejsca wówczas utrwalone na

fotografii i sfotografuj je w teraz 

lub   sięgnij po materiały w Internecie – np.:

o strony internetowe gmin i miast są pełne zdjęć historycznych,

o zdjęcia satelitarne zarówno aktualne jak i historyczne są dostępne w Google Earth

Zdjęć nie musi być dużo (dla minimum 3 i maximum 8 miejsc) - ważne, żeby pokazywały    

zakres zmian jakie nastąpiły na przestrzeni lat w danym miejscu.

W przypadku wykorzystania zdjęć satelitarnych – wystarczy, że wykorzystasz mapy dla 2-3 

miejsc (w końcu obejmują większy obszar)

Zobacz - jak zmieniło się środowisko przyrodnicze w okolicy Twojego zamieszkania, a 

następnie oceń, czy te zmiany są pozytywne czy negatywne:

a) dla człowieka

b) dla środowiska

Analizując zmiany zwróć przede wszystkim uwagę na szatę roślinną (pamiętaj, że pory roku 

też wpływają na bogactwo szaty roślinnej;)), elementy hydrosfery, ukształtowanie terenu i 

powierzchnię zajęta przez lasy. Oczywiście elementy wprowadzone przez człowieka będą tu 



odgrywały też istotną rolę, więc nie można ich pominąć, ale pamiętaj, aby zawsze powiązać je

z konkretnymi zmianami w środowisku.

Na koniec spróbuj podać przykłady działań, które może podjąć człowiek, aby negatywne 

skutki zmian dla środowiska ograniczyć.

II. Na konkurs można nadsyłać prace w formach:

1. Kategoria I: forma tradycyjna w postaci:

a. Plakatu lub infografiki

b. Albumu

c. Fotoksiążki

2. Kategoria II: forma elektroniczna w postaci:

a. Plakatu lub infografiki (w dowolnym programie graficznym, np. Canva)

b. Książki elektronicznej 

c. Filmu (tu może być również wykorzystanie animacji prezentacji PowerPiont)

Nauczyciel odpowiedzialny: Karolina Kantor 


