
 

VIII Szkolnego

II Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi 

1. Organizatorką konkursu jest 

Ogólnokształcącym w Lesznie. 

2.  Cele konkursu: 

a) Podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS,

b) Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji  dla osób zarażonych HIV i chorych

c) Kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia.

3. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

4. Tematyka konkursu: 

a) Pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV

b) Źródła i drogi zakażenia AIDS

c) Profilaktyka HIV/AIDS 

d) Przebieg infekcji wirusem HIV

e) Układ odpornościowy człowieka a wirus HIV

f) Ogólnopolskie kampanie społeczne na temat HIV i AIDS w latach 2001

5. Organizacja konkursu: 

a) W konkursie udział biorą wszyscy uczniowie z k

b) Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

c) Konkurs polega na rozwiązaniu testu dotyczącego tematyki AIDS/HIV.

d) Pytania do części testowej konkursu przygotowują organizatorzy konkursu.

e) Test zawiera wyłącznie pytania 

f) Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 30 minut.

g) W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów indywidualnych oraz najlepsza klasa

h) W konkursie nagrodami są:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno

tel./fax: +48655268485
e-mail: sekretariat@IILO.leszno.pl

www.kopernik-leszno.pl

 

Regulamin 

zkolnego Konkursu Wiedzy o AIDS 

dla uczniów klas I 

II Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi 

im. M. Kopernika w Lesznie 

 

 

 
jest p. Katarzyna Borowiak, nauczycielka biologii w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Lesznie.  

Podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS, 

Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji  dla osób zarażonych HIV i chorych

Kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia.

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV 

drogi zakażenia AIDS 

Przebieg infekcji wirusem HIV 

Układ odpornościowy człowieka a wirus HIV 

Ogólnopolskie kampanie społeczne na temat HIV i AIDS w latach 2001-2017.

W konkursie udział biorą wszyscy uczniowie z klas I 

Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu dotyczącego tematyki AIDS/HIV. 

Pytania do części testowej konkursu przygotowują organizatorzy konkursu.

Test zawiera wyłącznie pytania jednokrotnego wyboru 

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 30 minut. 

W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów indywidualnych oraz najlepsza klasa

W konkursie nagrodami są: 
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z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi  

p. Katarzyna Borowiak, nauczycielka biologii w II Liceum 

Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji  dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, 

Kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia. 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. 

2017. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

Pytania do części testowej konkursu przygotowują organizatorzy konkursu. 

W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów indywidualnych oraz najlepsza klasa 



 

• Dla klasy, która uzyskała najwyższy średni wynik (warunek: wynik lepszy

bez oceny negatywnej

• Laureaci indywidualni 

i) Zakończenie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się podczas apelu dla klas I z okazji 

Światowego Dnia Walki z AIDS.

6. Proponowana literatura: 

• Juszczak J., Gładysz A., 1992, AIDS. Epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, 

zapobieganie, poradnictwo, Wyd. VOLUMED, Wrocław.

• Ford M. T., 1998, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS 

IMAGE, Warszawa. 

• Strony internetowe: 

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm

http://www.aids.gov.pl/
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Dla klasy, która uzyskała najwyższy średni wynik (warunek: wynik lepszy

bez oceny negatywnej 

Laureaci indywidualni – nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców II LO

Zakończenie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się podczas apelu dla klas I z okazji 

Światowego Dnia Walki z AIDS. 

Juszczak J., Gładysz A., 1992, AIDS. Epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, 

zapobieganie, poradnictwo, Wyd. VOLUMED, Wrocław. 

Ford M. T., 1998, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS – przewodnik dla młodzieży, Grupa 

 

 

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm  

http://www.aids.gov.pl/  
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Dla klasy, która uzyskała najwyższy średni wynik (warunek: wynik lepszy niż 50%) – dzień 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców II LO 

Zakończenie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się podczas apelu dla klas I z okazji 

Juszczak J., Gładysz A., 1992, AIDS. Epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, 

przewodnik dla młodzieży, Grupa 


