
 

   

 

 

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ I EKOLOGICZNEJ 

SESJA POSTEROWA 

  

Rozdział I 

Zasady ogólne 

§1 

1. Uczeń przystępujący do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 

i Ekologicznej zobowiązany jest do przygotowania posteru naukowego. 

2. Termin nadsyłania prac kończy się z dniem 03 marca 2023 r.  

3. Tematyka posterów obejmuje następujące działy:  

• Biotechnologia,  

• Botanika,   

• Ekologia,  

• Fizjologia człowieka, zwierząt, roślin,  

• Genetyka,  

• Mikrobiologia,  

• Mykologia,  

• Zoologia. 

4. Uczestnik przygotowuje poster samodzielnie. Opiekun merytoryczny czuwa 

nad doborem literatury oraz poprawnością przygotowania pracy od strony merytorycznej. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego przesłania gotowego posteru poprzez 

wypełnienie stosownego formularza, w którym zobowiązany jest: 

• Podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail), 

• Wybrać jeden z podanych działów tematycznych, 

• Załadować plik PDF podpisany własnym imieniem i nazwiskiem.  

 

§2 

1. Postery będą oceniane w trzech kategoriach: 

• Nagroda Rektora – oceniają Członkowie Komitetu Głównego Olimpiady oraz 

Rektor,  

• Nagroda Nauczycieli – oceniają Opiekunowie merytoryczni, 



   

 

   

 

• Nagroda Uczestników – oceniają Uczestnicy. 

2. Każdemu Uczestnikowi i Opiekunowi merytorycznemu przysługuje jeden głos. 

3. Głosy oddaje się za pomocą formularza on-line. Link do formularza on-line wraz z danymi 

do logowania zostanie przesłany Opiekunom merytorycznym na adres skrzynki mailowej 

podanej w procesie rejestracji szkół. Każdy Uczestnik oraz Opiekun merytoryczny logują 

się do formularza przy użyciu unikalnego kodu oraz adresu e-mail, podanego w procesie 

rejestracji. 

4. Głosy oddane na siebie oraz swojego Ucznia są nieważne.  

5. Nadesłane postery będą widoczne w terminie od 6 do 10 marca 2023r., na podanej drogą 

mailową platformie.  

6. 10 marca 2023r. od godziny 10:00 odbędzie się głosowanie za pośrednictwem 

udostępnionego formularza. 

 

Rozdział II 

Przygotowanie posteru naukowego 

§3 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednego posteru naukowego, 

2. Temat przygotowywanego posteru należy dopasować do jednego z podanych działów 

tematycznych wymienionych w § 1 pkt. 3. 

3. Poster w formacie A0 należy wykonać na jednym slajdzie, a następnie przekonwertować 

pracę do formatu PDF o rozmiarze nieprzekraczającym 3 MB.  

4. Wymogi dotyczące elementów obowiązkowych na posterze naukowym: 

• Logo Olimpiady (do pobrania na stronie 

https://naukibiologiczne.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-nauk-biologicznych/owbie), 

• Logo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (do pobrania na stronie 

https://naukibiologiczne.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial-nauk-biologicznych/owbie), 

• Dane dotyczące Uczestnika (imię i nazwisko Uczestnika oraz Opiekuna 

merytorycznego, nazwa i adres Szkoły), 

• Bibliografia (wykaz źródeł literaturowych wykorzystanych podczas 

przygotowywania posteru), 

5. Wymogi dotyczące grafiki: 

• Użyte na posterze grafiki powinny być odpowiednio duże, aby przy 

wieloformatowym druku rysunki i zdjęcia wciąż były czytelne i ostre, najlepiej 



   

 

   

 

o rozdzielczości minimum 200-250 DPI lub w postaci grafiki wektorowej 

(np. formaty svg, .eps). 

• Wszystkie zamieszczone grafiki muszą posiadać podane źródło, z którego pochodzą 

(zachowanie praw autorskich). 

6. Wymogi dotyczące przygotowania Bibliografii:  

• należy wybrać minimum 3 artykuły naukowe (przykładowe bazy danych: 

https://scholar.google.pl/, https://www.elsevier.com/pl-pl), 

• Sposób cytowania zgodnie z przykładami poniżej:  

o Artykuł naukowy: Danielewicz W., Wiatrowska B. 2014. Inwazyjne gatunki 

drzew i krzewów w lasach Polski. Pekiana 9: 59–67.  

o Książka: Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin 

do środowiska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.  

o Rozdział książki: Dajdok Z., Tokarska-Guzik B. 2009. Doliny rzeczne i wody 

stojące, jako siedliska gatunków inwazyjnych: 24–31. W: Inwazyjne gatunki 

ekosystemów mokradłowych Polski. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk (red.). Wyd. Klubu 

Przyrodników. Świebodzin.  

o Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 października 2014 

r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409). 

o Strona internetowa: Atlas roślin Polski (www.atlas-roslin.pl). Dostęp z dnia 

11.02.2023. 

 

 

Rozdział III 

Kryteria oceniania 

§3 

1. Ocenie posteru podlegają: 

• umiejętność przyporządkowania posteru do jednego z podanych działów 

tematycznych, 

• wartość merytoryczna zamieszczonych informacji (jasność przekazu, poprawność 

językowa uwzględniająca nomenklaturę biologiczną), 

• dobór i forma przedstawienia bibliografii, 

• umiejętność wyeksponowania najważniejszych treści,  

• wartość wizualna (fotografie, wykresy, schematy).  



   

 

   

 

2. Autorzy zwycięskich posterów spośród wszystkich działów tematycznych (łącznie 3 

osoby) przechodzą do III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 

i Ekologicznej, niezależnie od wyniku uzyskanego na teście wiedzy. 

 

 


