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Regulamin Radomskich Zawodów Geograficznych
„Z mapą dookoła świata” w roku szkolnym 2017/2018
„Na krańcu świata- Australia i Oceania.”
Organizatorem zawodów jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Zawody objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia.
Partnerem Zawodów jest: Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Radom.
Zawody mają zasięg międzypowiatowy.
W zawodach mogą brać udział uczniowie gimnazjum.
Zawody przygotowuje zespół w składzie:

Beata Majewska – nauczycielka geografii w PSP nr 17 im. Przyjaciół Dzieci
w Radomiu, doradca metodyczny RODoN.
 Elżbieta Bąk - nauczycielka geografii w XIII Liceum Ogólnokształcącym
Dwujęzycznym im. Polskich Noblistów w Radomiu
 Aldona Miękus - nauczycielka geografii w PSP nr 11z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu
7. Koordynatorem Zawodów jest Beata Majewska – doradca metodyczny RODoN.
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6.

Cele zawodów
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów.
2. Popularyzacja geografii i nauk przyrodniczych wśród młodzieży.
3. Pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu.
4. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form
pracy z uczniem zdolnym.
5. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
6. Kontynuowanie tradycji międzyszkolnych konkursów geograficznych.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów geograficznych.
Organizacja zawodów
1. Chęć udziału w zawodach szkoły zgłaszają w sekretariacie RODoN-u do dnia
18 listopada 2017 r. podając adres mailowy szkoły, na który zostaną przesłane
zadania.
2. Zawody są dwustopniowe:
 I stopień – szkolny
 II stopień –międzyszkolny
3. Szkolną komisję zawodów powołuje Dyrektor szkoły, komisję na II stopień zawodów
powołuje doradca metodyczny spośród nauczycieli szkół zgłoszonych do konkursu.
4. Zakończenie zawodów (wręczenie dyplomów i nagród) następuje najpóźniej w dniu
zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
Zasady udziału
1. Udział uczniów w zawodach jest dobrowolny.
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2. Niestawienie się ucznia na zawody w dniu przeprowadzania konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.
3. Uczniowie przystępujący do II stopnia zawodów obowiązani są okazać legitymację
szkolną. Ponadto powinni mieć: prosty kalkulator ( nie wolno używać telefonów
komórkowych!), linijkę, długopisy z niebieskim lub czarnym wkładem, obuwie na
zmianę.
4. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni
zawodów.
5. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów na każdym etapie.
6. Prace uczestników są przechowywane przez rok.
Przebieg zawodów
Każdy etap składa się z pracy pisemnej.
Zestaw zadań konkursowych może zawierać zadania otwarte oraz zamknięte.
Zadania opracowuje zespół przygotowujący zawody.
Do II etapu zawodów zakwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80%
punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym lub uczeń z najwyższą liczbą
punktów w danej szkole (jeżeli nikt nie uzyskał 80% punktów, decyduje nauczyciel
geografii).
5. W II etapie- laureatami zawodów zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80%
punktów możliwych do zdobycia.
6. Dyplomy i nagrody zostaną przyznane trzem najlepszym uczniom.
1.
2.
3.
4.

I etap zawodów (szkolny)
1. Stopień szkolny organizuje i przeprowadza w macierzystej placówce Komisja Szkolna
w dniu 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 9.00 na podstawie zestawu zadań, który
należy odebrać w sekretariacie macierzystej szkoły w dniu 30 stycznia 2018r.
(zadania zostaną przesłane do szkoły pocztą elektroniczną)
2. Po sprawdzeniu prac Komisja Szkolna składa do 16 lutego 2018r. w sekretariacie
RODoN-u, ul. Słowackiego 17:
a) „Protokół RZG” wg załączonego wzoru z informacją od prawnych opiekunów
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów „Załącznik nr 1”
b) prace uczniów o najwyższej punktacji,
3. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Na podstawie protokołu zespół przygotowujący zawody kwalifikuje uczniów do finału
i powiadamia szkoły do dnia 28 lutego 2018r.
II etap zawodów - finał
1. Etap II organizuje i przeprowadza Komisja Zawodów (powołana przez koordynatora)
w dniu 19 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w XIII Liceum
Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 Czerwca
79 (PG 13)
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2. Z II etapu zawodów sporządzony jest protokół, na podstawie którego Komisja ustala
listę laureatów.
3. Dyplomy i nagrody zostają przekazane zainteresowanym uczniom lub szkołom
najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
4. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
5. Prace uczestników są przechowywane przez rok.
Ustalenia ogólne
1. Program merytoryczny zawodów wynika z podstawy programowej kształcenia
ogólnego, wymagań szczegółowych dla gimnazjum w zakresie geografii
zatwierdzonych przez MEN
2. Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się umiejętnościami:
 logicznego wnioskowania np.: zależności między elementami środowiska,
zależności między cechami środowiska przyrodniczego, a jego gospodarczym
wykorzystaniem itp.
 redukowanie do poziomu morza temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego
 analiza profilu hipsometrycznego
 obliczanie wysokości względnej
 obliczanie spadku
 odczytywanie współrzędnych geograficznych
 odczytywanie treści mapy fizycznej i różnorodnych map tematycznych
 obliczanie czasu słonecznego, strefowego i urzędowego
 wyznaczanie azymutu
 poszukiwanie w zasobach Internetu przydatnych informacji
3. Zakres merytoryczny konkursu:
Charakterystyka środowiska geograficznego Australii i Oceanii w tym :
- ukształtowanie pionowe i poziome
- geneza wysp Oceanii
- budowa geologiczna i występowanie surowców mineralnych
- sieć hydrograficzna
- strefy klimatyczno - roślinno- glebowe
Pochodzenie i zróżnicowanie ludności Australii i Oceanii.
Cechy gospodarki Australii i Oceanii.
Różnorodność kulturowa obszaru.
Osobliwości flory i fauny Australii i Oceanii.
Atrakcje turystyczne Australii i Oceanii
4. Etap I szkolny obejmuje pytania testowe z zakresu merytorycznego oraz test
ze znajomości mapy fizycznej Australii i Oceanii.
5. Etap II obejmuje test z zakresu merytorycznego – praca z atlasami geograficznymi,
test ze znajomości mapy fizycznej i politycznej świata w tym 60% obiektów
z Australii i Oceanii (bez atlasu ) oraz quiz multimedialny.
6. Literatura:
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- Podręczniki do geografii w gimnazjum; atlasy geograficzne dla gimnazjalistów
- Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Maciej Jędrusik,
Jerzy Makowski, Florian Plit , Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
- Encyklopedia geograficzna świata, tom I, wyd. Opress, Jelonek Adam, Maria Soja
7. Informacji na temat zawodów udzielają:
a) Beata Majewska – RODoN, tel. 48 36-00-005,
e-mail: beata.majewska@rodon.radom.pl
b) sekretariat RODoN, tel. 48 36-00-005.
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