WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY
„ROK POLSKIEJ GEOGRAFII”
z elementami języka angielskiego
pt.:”Czy znasz geografię Polski?”

Regulamin konkursu
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego pt.:”Czy znasz geografię Polski?”
jest Szkoła Podstawowa nr 17, im. hetmana Stefana Czarnieckiego, w Gdańsku.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz
Roku Polskiej Geografii, będącego pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI - VII Szkoły Podstawowej.
4. Cele konkursu:
 rozbudzanie zainteresowania geografią a w szczególności geografią Polski,
 zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia wiadomości dotyczących geografii,
fizycznej i społeczno-ekonomicznej wszystkich kontynentów,
 doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł
informacji geograficznej,
 rozwijanie zainteresowania światem,
 rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
 promowanie osiągnięć uczniów.
 udział w obchodach 100- lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Geografii
Polskiej.
5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1. etap szkolny,
2. etap wojewódzki.
6. Pod względem merytorycznym konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w nowej
podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii w szkole podstawowej oraz wiadomości
i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w 6-letniej szkole
podstawowej poszerzone o zagadnienia szczegółowo omówione poniżej.
Konkurs wiedzy
I etap – szkolny
1. Etap szkolny konkursu w danej szkole należy przeprowadzić do dnia 9 kwietnia 2018 r.

2. Za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada Komisja składająca się z dwóch
nauczycieli w tym nauczyciela geografii.
3. Etap szkolny przeprowadzony jest na podstawie testu wiedzy z zakresu tematu konkursu.
4. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut.
5. Do II etapu (wojewódzkiego) Konkursu Geograficznego „Czy znasz geografię Polski?”
nauczyciel wybiera dwóch uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych uzyskają najwyższa ilość
punktów z testu: jeden najlepszy uczeń z klasy VI i jeden najlepszy uczeń z klasy VII.
6.Jeżeli na etapie szkolnym więcej uczniów zakwalifikuje się do finału Konkursu, to komisja
konkursowa w dzień ogłoszenia wyników, organizuje na własnych zasadach dogrywkę.
7. Potwierdzenie udziału w II etapie ( wojewódzkim) w postaci karty zgłoszeniowej należy
przesłać do dnia 13 kwietnia 2018 r. drogą elektroniczną na adres sekretariatsp17@wp.pl
lub faxem 58 341 09 20.
8. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej SP17 www.sp17.gda.pl i w załączniku do
regulaminu.
II etap – wojewódzki
1. Etap wojewódzki konkursu „ROK POLSKIEJ GEOGRAFII” dla uczniów klas VI i VII
odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00, w Szkole Podstawowej nr 17,
im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku, ul. Czarnieckiego 2.
2. Uczniowie rozwiążą test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, wśród których 3
zadania będą w języku angielskim,
3. Czas przeznaczony na wykonanie zadań to jedna godzina zegarowa - 60 minut.
4. Uczniowie przystępujący do etapu wojewódzkiego zobowiązani są do posiadania: aktualnej
legitymacji szkolnej, linijki, kalkulatora prostego i długopisu.
5. W czasie trwania konkursu zabrania się posiadania i używania sprzętu i urządzeń
elektronicznych oraz środków łączności w tym telefonów komórkowych.
6. Przed wejściem na salę, uczeń przekazuje nauczycielowi telefon komórkowy lub inne
urządzenia.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia zasad regulaminu konkursu uczniowie
niezwłocznie kończą pracę, oddają arkusz konkursowy i opuszczają salę.
8. Testy oceniane będą przez Międzyszkolną Komisję Konkursową (MKK) powołaną przez
Dyrektora SP 17. W skład MKK wejdą zaproszeni przez organizatorów nauczyciele ze szkół,
które zgłosiły swoje uczestnictwo w etapie wojewódzkim.
9. Sprawdzanie prac konkursowych zostanie zakończone do dnia 26 kwietnia 2018r.
10. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie, mailem lub
faxem.
Wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Czy znasz geografię Polski?” ukażą się na stronie
internetowej szkoły www.sp17.gda.pl. Za oficjalne uznaje się informacje zamieszczone dnia 27
kwietnia 2018 r.
7. Nagrody:
Organizator konkursu przewiduje następujące nagrody:
Klasy VI
 nagroda główna dla laureata
 nagrody za II, III miejsce

Klasy VII
 nagroda główna dla laureata
 nagrody za II, III miejsce
8. Zakres treści:
Polska:
a) położenie geograficzne oraz geograficzno-matematyczne Polski,
b) podział administracyjny (województwa i ich stolice),
c) charakterystyczne formy ukształtowania terenu,
d) skały jako zasoby mineralne (obszary ich występowania oraz wykorzystanie gospodarcze),
e) czynniki kształtujące klimat Polski oraz jego cechy (rozkład temperatur powietrza
i opadów; długość okresu wegetacyjnego; zmiana temperatury z wysokością; mechanizm
powstawania wiatru halnego i bryzy),
f) zasoby naturalne: lasy, gleby, wody powierzchniowe
g) Morze Bałtyckie,
i) główne krainy geograficzne,
j) rozmieszczenie i liczba ludności,
k) miasta i ich główne funkcje,
l) walory turystyczne, w tym obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa
Kulturowe i Przyrodniczego Ludzkości (opis, rozpoznawanie na zdjęciach, rozmieszczenie),
ł) ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego (formy ochrony przyrody),
m) nasz region,
o) znani polscy geografowie.
Ze względu na interdyscyplinarny charakter geografii, Konkurs może obejmować także
wiadomości i umiejętności z zakresu np. kultury, literatury czy historii.
Konkurs obejmuje również podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
9. Postanowienia końcowe.
Warunkiem uczestnictwa w etapie wojewódzkim konkursu jest przeprowadzenie eliminacji
szkolnych i zgłoszenie uczestników na druku zgłoszenia. Osoby, które nie zostaną zgłoszone nie
będą uwzględnione na liście uczestników. Istnieje możliwość, aby w razie uzasadnionej
nieobecności wytypowanego ucznia (np. choroba) zastąpić go uczniem, który w eliminacjach
szkolnych zdobył II miejsce. O zmianach należy poinformować organizatora przynajmniej 2 dni
przed terminem konkursu wojewódzkiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktów regulaminu w zakresie terminów
konkursu i przyznania nagród bez podania przyczyny.
Prace będą przechowywane przez organizatora do końca roku szkolnego 2017/18.

Organizator:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 – Barbara Sławińska
Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Biedrzycka,
Małgorzata Popow

Załącznik 1
………………………………………………..

Pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
DLA KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„ROK POLSKIEJ GEOGRAFII”
(proszę wypełnić pismem drukowanym)

Nazwa szkoły
dokładny adres
Telefon szkoły
fax szkoły
Adres elektroniczny szkoły

Imię i nazwisko ucznia z klasy VI
Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego do konkursu

……………………………………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………….

podpis osoby zgłaszającej

Załącznik 2
………………………………………………..

Pieczątka szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
DLA KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„ROK POLSKIEJ GEOGRAFII”
(proszę wypełnić pismem drukowanym)

Nazwa szkoły
dokładny adres
Telefon szkoły
fax szkoły
Adres elektroniczny szkoły

Imię i nazwisko ucznia z klasy VII
Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego do konkursu

……………………………………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………….

podpis osoby zgłaszającej

