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Przed oddaniem plakatu do oceny należy sprawdzić,  

czy praca spełnia poniższe kryteria: 
 

TYTUŁ – przedstawia tematykę Twojej pracy badawczej 

 Jest zgodny z tytułem zgłoszonym do systemu elektronicznego podczas rejestracji. 

 

STRESZCZENIE (ABSTRAKT) – stanowi zwięzły opis badania, po jego przeczytaniu można 

zorientować się w zawartości Twojej pracy 

 Zawiera cel badania z uwzględnieniem obiektu badań, zmiennych niezależnych (jeśli 

wskazanie ich jest możliwe) oraz parametrów mierzonych (zmiennych zależnych) lub cech 

obserwowanych w badaniu.  

 Może zawierać pytanie badawcze i/lub postawione hipotezy. 

 Zawiera zwięzłą informację o zastosowanych metodach badawczych. 

 Zawiera zwięzłą informację o wynikach badań. 

 Zawiera wniosek/-ski wynikający/-ce wprost z otrzymanych wyników, będący/-ce 

odpowiedzią na problem badawczy. 

 Nie powtarza tytułu pracy. 

 Nie zawiera odwołań do tabel i rycin, ani odwołań literaturowych. 

 Jeśli praca powstała, w jakimkolwiek stopniu, na podstawie wyników prezentowanych 

podczas innych konkursów, turniejów lub olimpiad (w tym podczas poprzednich edycji Olimpiady 

Biologicznej), to informacja ta powinna być zaznaczona w ostatnim zdaniu streszczenia 

(wyróżnionym pochyloną czcionką – kursywą). 

 

WSTĘP – krótkie wprowadzenie w tematykę badań i wskazanie problemu badawczego 

 Zawiera uzasadnienie podjęcia badań. 

 Zawiera informację o dotychczasowym stanie wiedzy na temat będący przedmiotem badań, 

wraz z  odniesieniami do danych literaturowych.  

 Zawiera cel/-e badania z uwzględnieniem obiektu badań, zmiennych niezależnych (jeśli 

wskazanie ich jest możliwe) oraz parametrów mierzonych (zmiennych zależnych) lub cech 

obserwowanych w badaniu.  

 Zawiera pytania badawcze lub/i hipotezy postawione przed przystąpieniem do badania. 
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MATERIAŁY I METODY – opis obiektów i metod badawczych oraz miejsca prowadzenia 

badań 

 Zawiera pełną polską i łacińską nazwę gatunkową badanych taksonów. 

 Przynależność systematyczna i krótka charakterystyka badanych taksonów powinna 

ograniczać się do informacji niezbędnych z punktu widzenia prowadzonych badań. 

 Zawiera informacje o miejscu wykonywania badania lub opis terenu badań z uwzględnieniem 

dokładnej lokalizacji oraz informacje o sposobie pozyskania materiału badawczego. 

 Zawiera opis metod badawczych, z odniesieniami literaturowymi do zastosowanych metod, 

jeśli takie istnieją. Jeżeli metoda jest standardowa to wystarczy ją zacytować – niewskazane jest jej 

szczegółowe opisywanie. 

 Zawiera informacje o rodzaju i specyfice wykorzystanej aparatury, sprzętu, narzędzi i technik 

badawczych. 

 Zawiera informację o czasie trwania badania.  

 Zawiera opis lub schemat układu badawczego, z uwzględnieniem informacji o doborze prób 

i sposobie próbkowania. 

 Zawiera liczbę prób badawczych i kontrolnych oraz wykonanych powtórzeń, jeśli wskazanie 

ich jest zasadne. 

 Zawiera informację o zastosowanych metodach obliczeniowych i testach statystycznych, jeśli 

zebrane dane wymagają ich wykorzystania. 

 Może zawierać czytelne i opisane zdjęcie materiału badawczego i/lub aparatury. 

 Opis przeprowadzonego badania musi być na tyle dokładny, aby inny badacz był w stanie je 

zweryfikować i poddać krytycznej analizie. 

 

WYNIKI – czytelne przedstawienie najważniejszych danych uzyskanych z badania 

 Zawiera opis uzyskanych wyników bez prób ich interpretacji i bez odwołań do literatury. 

 Zawiera rezultaty analizy statystycznej (jeśli temat wymaga jej zastosowania). 

 Może zawierać tabele przetworzonych danych i/lub czytelne wykresy, spełniające kryterium 

samoobjaśnialności. 

 Nie zawiera różnych form przedstawienia tych samych danych np. raz w formie tabeli, a raz 

w formie wykresu lub w głównym tekście. 

 Tabele i ryciny są oddzielnie ponumerowane i czytelnie podpisane – tabele mają tytuły 

umieszczone nad tabelą, a ryciny mają podpisy umieszczone pod ryciną. 

 Nie zawiera surowych (nieuporządkowanych) danych, szczegółowych obliczeń, zbiorów, 

kolekcji ani zielników. 
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DYSKUSJA – podsumowanie i interpretacja wyników oraz wnioski 

 Zawiera interpretację uzyskanych wyników. 

 Zawiera odniesienia do literatury przedmiotu wskazujące na zasadność interpretacji wyników. 

 Opisuje przyczyny zaobserwowanych zjawisk, poparte danymi literaturowymi. 

 Zawiera precyzyjnie sformułowany/-ne wniosek/-ki z przeprowadzonych badań. 

 Wniosek wynika z otrzymanych wyników, jest odpowiedzią na pytanie badawcze i/lub 

sprawdzeniem hipotezy. 

 Może zawierać wskazówki tematyczne i metodyczne do przyszłych badań. 

 

LITERATURA/PIŚMIENNICTWO – alfabetyczna lista cytowanych w treści plakatu źródeł 

literaturowych 

 Zawiera ponumerowaną, alfabetyczną listę wszystkich źródeł literaturowych i internetowych, 

do których odwoływano się w treści plakatu. 

 Zawiera kompletne notki bibliograficzne, zgodnie z przyjętym standardem cytowań. 

 Może zawierać literaturę obcojęzyczną. 

 

PONADTO: 

 Sprawdź czy w części nagłówkowej oprócz tytułu pracy znajduje się także imię i nazwisko 

autora, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, będącego Twoim opiekunem 

podczas przygotowywania pracy oraz w czasie uczestnictwa w zawodach Olimpiady Biologicznej. 

 Sprawdź, czy plakat ma format A0, jest czytelny i estetyczny i spełnia wszystkie wymogi 

edytorskie (np. rozmiar czcionki nie mniejszy niż 24 pkt, interlinię itp.). 

 Sprawdź poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu. 

 Sprawdź, czy wszystkie tabele i ryciny (zdjęcia, schematy, mapy, wykresy) są czytelne, 

odpowiednio ponumerowane i podpisane. 

 Daj plakat do przeczytania osobie niezorientowanej w prowadzonej przez Ciebie pracy 

badawczej, np. koleżance lub koledze, rodzicowi lub nauczycielowi innego przedmiotu. 

 Gotowy plakat należy zapisać jako plik w formacie PDF, który nie przekracza wielkości 

25MB. 

 


