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Podsumowanie VI edycji Konkursu Mistrz Recyklingu:

Ogółem w konkursie udział wzięło 80 ekozespołów z 58 szkół 
( zgłoszeń do konkursu w tym roku było rekordowo dużo: 126 placówek)
ostatecznie z 3 000 zadeklarowanych, udział wzięło 440 uczestników ekozespołów

Zadaniem konkursowym było wykonanie makiety urządzenia na prąd i baterie
oraz wykonanie instrukcji demontażu tego urządzenia w najbardziej kreatywny zmożliwych
sposóbów, tak aby podczas demontażu można było zobaczyć jakie surowce wtórne 
w tym urządzeniu można odzyskać lub/i poddać recyklingowi.

Jury oceniało oryginalność, staranność wykonania i wiedzę jako 3 oceny cząstkowe 
z max liczbą możliwych punktów 100.

Równolegle odbywała się III Liga Elektrorecyklingu,
Jest to rozgrywka na punkty w aplikacji, która w 2018 roku otrzymała
Energy Globe Award w kategorii edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Przeliczone wg grywalności punkty zdobyte w grze Liga Elektrorecyklingu były doliczane 
jako czwarta ocena cząstkowa. 



Kategoria Dzieci Starsze

4

Prace nominowane 2020



Drzewica Radzice Duże
Szkoła Podstawowa im. M. 
Kopernika

Model pralki Ariel z ruchomym 
bębnem, dobry opis demontażu, 
zainteresowanie tematem 
wyrażone zgrabnym plakatem, 
pełny zestaw odpowiedzi na 
zadanie.
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Tymbark Podłopień
Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza
w Podłopieniu
Makieta konsoli do gry i gry 
planszowej na temat zasobów do 
recyklingu, bardzo pogłębiona praca i 
duża wiedza przekazana w ciekawy 
sposób, 
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Busko Zdrój Dobrawoda
Zespół Placówek Oświatowych

Eko zespoł Wiewiórki świetna gra 
planszowa nt demontażu z dobrą 
dokumentacją prezentującą 
osiągnięty rezultat odpowiedzi na 
zadanie konkursowe
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Tuszyn Wodzin Prywatny
Szkoła Podstawowa im. Królowej 
Jadwigi
Model pendolino wykonano z 
materiałów recyklingowych, zabawka 
jest elektryczna, ale nie mamy 
instrukcji demontażu
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Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
A.Mickiewicza
Skaner canon, bardzo porządnie 
zrobiona prezentacja, rzetelnie 
wykonane zadanie
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Nowy Tomyśl
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T.Kościuszki

Głośnik z precyzyjnym opisem budowy i  
instrukcją w formie zabawy gry i pralka 
z makietą dydaktyczną, starannie 
wykonane, 5 dziewczyn wykonało 
ekspres do kawy na niby z filmiekiem
jak go obsługiwać, dokumentacja 
warsztatów pptx
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Głogów
Szkoła Podstawowa nr 6 im. 
T.Kościuszki
Model super gramofonu i bardzo 
pogłębiona praca na temat 
funkcjonowania urządzenia oraz 
możliwego sposobu jego recyklingu-
praca na podstawie informacji w grze 
Liga Elektrorecyklingu
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Radomsko
Szkoła Podstawowa nr 5

Dwa zespoły ekoliderów jeden zrobił 
pralke z silniczkiem ekspozycja z 
tablicą co się nadaje do recyklingu 
bardzo fajna.  drugi zmywarkę, 
starannie wykonane
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Śmigiel Czacz
Zespół Szkół w Czaczu
Makieta smartfona, fajny pomysł na 
grę planszową, która trzeba 
rozwiazać, aby zdobyć instrujcę
demntażu, kolejne kroki spisane na 
karteczkach, świetne koło fortuny z 
pytaniami na temat metali
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Ostrowiec Świętokrzyski
ZEP Szkoła z Pasją im.E.Sołtys
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Ekoekipa 2 osoby, zegar z budzikiem i 
funkcja lampki nocnej+ prezentacja, 
brak instrukcji demontażu
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Legionowo Łajska
Szkoła Podstawowa im.S.Moniuszki w 
Łajskach
Dyspenser do napojów na baterie, 
ciekawa instrukcja pułapka - co 
nadaje się do unieszkodliwienia, a nie 
do demontażu

15



Ełk
Szkoła Podstawowa nr 3
Demontaż komputera stacjonarnego 
w formie gry, demontaz smartfona w 
formie wykresu 3D oraz z instrukcją 
na temat zawartości surowców 
wtórnych, starannie wykonane
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Budzisław Kościelny
Szkoła Podstawowa im.A.Fiedlera

Praca jednego ucznia: piękna plansza 
dydaktyczna na temat lodówki
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Długosiodło
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Dalekiem

Świetna gra dopasuj części mikrofalówki 
do odpowiednich pojemników, jednak 
zadanie nie odrobione: elektrogratów
nie wrzucamy do pojemników na 
odpady komunalne!!!!
makieta mogłaby być z czarnego 
kartonu, a nie pomalowana
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CZĘŚCI MIKROFALI:
- talerz

-magnetron do mikrofalówki
- transformator

-dźwiczki
-klamka

-płyta mikowa
-włączniki

-magnetron
-silnik do talerza

-diody
-bezpiecznik

-kabel
-kondensator

-żarówki



Sobków
Szkoła Podstawowa im. JPII w 
Sobkowie
Wzmacniacz – kolumna wykonana 
przez jednego ucznia, ale brak 
instrukcji demontażu, druga praca to 
ogrzewacz do wody z opisem 
surowców z jakich został wykonany
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Kategoria Dzieci Młodsze
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Prace nominowane 2020



Malbork
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Malborskie Złomki zrobiły odkurzacz 
filmik super, bardzo fajnie zrobiony, 
odkurzacz demontowalny i nadający 
się do recyklingu, co jest pokazane w 
filmiku o demontażu ( dwa filmiki).
Pokazane działanie polegające na 
demontażu do recyklingu
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Motycz
Szkoła Podstawowa im.W.Witosa

makieta laptopa z ekranem z diodą i 
opisem, gra z kartami złota, srebra, 
cyna, plastik, miedz, aluminium
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