BIOLOGIOLYMPIADEN 2021
Kære talentudvikler og biologikollega
Så er tiden inde til at give skolens elever med interesse for biologi og/eller bioteknologi mulighed for at
være med i biologiolympiaden.
Den Internationale Biologi Olympiade (IBO) er en konkurrence i biologi mellem elever fra hele verden i både
teori og praktiske laboratorieøvelser. Deltagerne er vinderne af de nationale biologiolympiader.
IBO2021 afholdes i Lissabon, Portugal.
Fælles for alle deltagere er, at de ikke må være fyldt 20 år den 1. juli 2021.
Den 17. nationale biologiolympiade består af skolerunde, semifinale, træning og finale, se tidsplan med mere i
den vedhæftede pjece. Men bemærk at planerne naturligvis kan blive ændret, hvis COVID-smitten nødvendiggør
det.
Opholdsudgifter i forbindelse med konkurrencer og træning bliver betalt, mens skolerne forventes at betale
elevernes rejseudgifter.
Senest mandag 19. oktober 2020 skal skolen tilmelde sig elektronisk via www.biologiolympiade.dk.
Skolerunden skal afholdes i uge 45. Opgaverne hertil sendes elektronisk til de tilmeldte skolers kontaktperson nogle
dage inden prøven. Opgaverne skal kopieres og uddeles til eleverne. Opgaverne er på dansk og prøven skal vare 90
minutter og afholdes under prøvelignende former. Den gennemføres uden hjælpemidler.
De rettede svarark med pointsammentælling fra de to af skolens elever der har klaret prøven bedst, scannes og
mailes senest onsdag d. 18. november til Birthe Zimmermann, birthezimmermann@gmail.com
Læs mere:
Man kan se mere om den danske biologiolympiade og finde galleri og rapporter fra tidligere biologiolympiader i
den vedhæftede pjece og på www.biologiolympiade.dk. Her findes desuden tidligere opgavesæt med facit, som er
velegnede til træning forud for biologiolympiaden. For at tilgå opgaverne skal man have et login. Dette fås ved
henvendelse til Lennart Degn, ldra@videndjurs.dk.
Oplysninger om den 31. Internationale Biologi Olympiade, som foregår i Portugal i juli 2021, vil løbende blive lagt
på https://www.ibo-info.org/en/
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