
REGULAMIN

konkursu geograficznego dla uczniów szkoły podstawowej.

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej. 

2. Konkurs ma zasięg lokalny. 

3. Cele konkursu: 

a. Motywowanie  uczniów  do  efektywnego  korzystania  z  map  w  procesie

edukacyjnym. 

b. Pogłębianie wiedzy geograficznej dotyczącej treści nauczania z zakresu: Mapa –

umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. 

c. Rozwijanie  zdobytych  na  lekcjach  geografii  umiejętności  praktycznego

posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych. 

d. Poszerzanie  wiedzy  dotyczącej  znajomości  mapy  świata  (zwłaszcza  mapy

fizycznej i politycznej). 

4. Konkurs odbędzie się  31 stycznia 2020 roku w budynku Zespołu Szkół  Powiatowych

im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach o godz. 8:30. 

5. Zgłoszenia  do  konkursu  należy  składać  drogą  mailową  na  adres:

zspchorzele@poczta.zspchorzele.pl z  dopiskiem  w  temacie  „konkurs  geograficzny

2020” do dnia 29 stycznia 2020 roku.

6. Zakres treści programowych obejmuje: 

a. Wiadomości  teoretyczne,  dotyczące  mapy  np.:  elementy  mapy  (skala,  znaki

umowne),  podział  map,  metody  przedstawiania  zjawisk  na  mapach,  wysokość

względna i bezwzględna itp.. 

b. Umiejętności  praktyczne  związane  z  mapą  np.:  przeliczanie  skali,  określanie

współrzędnych  geograficznych,  określanie  wysokości  bezwzględnej,  obliczanie

wysokości względnej itp.. 

c. Odczytywanie  z  map  informacji  przedstawionych  za  pomocą  różnych  metod

kartograficznych. 

d. Lokalizacja  na  mapach  (również  konturowych)  najważniejszych  obiektów

geograficznych na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy,

morza, państwa itp.). 
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7. Konkurs ma formę pisemną. Składa się z zadań testowych zamkniętych: wielokrotnego

wyboru i na dobieranie (przyporządkowanie) oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi

(odpowiedz pojedyncza i wyliczenie). Niektóre zadania będą oparte o znajdujące się w

teście mapki konturowe. 

8. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań nie powinien przekroczyć 60 minut. 

9. Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody. 

10. Wyniki  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  szkoły  (zspchorzele.pl)  do  dnia  10

lutego 2020 roku. 

11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas Dnia Otwartego Szkoły.

12. Nauczyciele laureatów konkursu otrzymają specjalne podziękowania. 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Koordynator: 
mgr Rafał Burczyński  
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