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Regulamin  IX Konkursu 

„Z mapą dookoła świata” 

Polska Egzotyczna południowo-zachodnia 

Rok szkolny 2011/12 

 

 

Organizator:   Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Partnerzy:  Liga Ochrony Przyrody O/Radom 

Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Radom 

 

Cele konkursu 

• Poznanie odrębności środowiska geograficznego Polski południowo zachodniej  

• Utrwalenie znajomości mapy fizycznej Polski i świata 

• Utrwalanie ważnych umiejętności geograficznych i ponadprzedmiotowych 

   Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 gimnazjum. 

 

Komisja Zadaniowa 

Elżbieta Bąk /PTG/,   Grażyna Mazur /PTG/,    Marzena Papis /PTG/,    Tomasz Gogacz /PTG, LOP/, 

Joanna Poręba Kwiatkowska /RODoN/ - Koordynator  

 

 

Literatura 

Podręczniki do geografii w gimnazjum wydawnictwa WSZPWN, Nowa Era, ORTUS, SOP, WSiP,  

Czasopisma o tematyce geograficznej np.  National Geographic, Poznaj świat;  

Atlasy geograficzne dla gimnazjalistów – PPWK, Demart 
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Zasady udziału  

1. Udział uczniów w zawodach jest dobrowolny, uczniowie ze szkół spoza Radomia wpłacają po 2 zł 

na etapie szkolnym.  

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 się legitymacją szkolną. 

Ponadto powinni mieć ze sobą: prosty kalkulator (nie wolno używać telefonów komórkowych!), 

linijkę, długopisy z niebieskim lub czarnym wkładem, kolorowe kredki, kątomierz oraz obuwie 

na zmianę. 

 4. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni zawodów. 

 5. Rodzice/prawni opiekunowie  uczestnika zawodów  wyrażają  zgodę na przetwarzanie 

i publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz uzyskanych wyników podczas trwania całej 

edycji zawodów. W/w dane osobowe będą publikowane na stronie RODoN-u. Oświadczenia  

składają w macierzystej szkole. 

 

TERMINY: 

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do 15.11.2011  [adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna, telefon kontaktowy]  RODoN,  tel. 48 360 00 05 ,   e mail:   rodon@rodon.radom.pl 

  

I etap –  12.12.2011r.  godz. 10.00 

 

Przeprowadza w macierzystej szkole powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Szkolna 

- na podstawie przesłanych do szkoły drogą  elektroniczną materiałów.-  czas pracy uczniów 60 minut  

• 75 % uzyskanych punktów kwalifikuje ucznia do II etapu  

• Po sprawdzeniu prac Komisja Szkolna składa :     

a) protokół wg załączonego wzoru z potwierdzeniem uzyskania zgody od Rodziców 

 na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów.  

b)  prace uczniów o najwyższej punktacji, do dnia  19 grudnia  2011r. w sekretariacie RODoN-u, 

ul. Słowackiego 17.  
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Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.  

Na podstawie protokołu komisja Konkursowa kwalifikuje uczniów do finału   i powiadamia  szkoły 

do dnia 5 stycznia 2012r. 

 

II etap -  12.03.2012 poniedziałek  

 

• Półfinał  -  sprawdzenie znajomości mapy fizycznej Polski i świata [40  min] ; test  dotyczący 

Polski SW [20 min]- 70 % kwalifikuje do finału  

• Finał -  rozwiązanie quizu dotyczącego Polski południowo zachodniej [ 30 min ] 

• Tytuł  LAUREATA - 85 % uzyskanych w finale punktów  

• Tytuł FINALISTY - 65 % uzyskanych w finale  punktów  

 

 

Zakres merytoryczny 

 

Charakterystyka elementów środowiska geograficznego Polski południowo zachodniej – 

województwo dolnośląskie i opolskie   

W tym:  

• budowa geologiczna 

• rzeźba terenu 

• sieć hydrograficzna 

• cechy klimatu  

• szata roślinna 

• rozmieszczenie ludności 

• mniejszości etniczne i narodowościowe 

• sieć dróg kołowych i kolejowych   

• ciekawe obiekty turystyczne  
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Sprawdzane umiejętności 

• logicznego wnioskowania np.: zależności między elementami środowiska, a  jego gospodarczym 

wykorzystaniem 

• redukowanie do poziomu morza temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego 

• analiza  profilu  hipsometrycznego  

• analiza map geologicznych  

• odczytywanie współrzędnych geograficznych 

• odczytywanie mapy fizycznej i politycznej 

• umiejętność obliczania czasu słonecznego, urzędowego, strefowego  

• wyznaczanie azymutu 

 

 

Ustalenia końcowe 

• Miejsce i czas odbycia zawodów II stopnia zostanie przekazane zainteresowanym drogą 

elektroniczną po przesłaniu meldunków z zakończenia I etapu  

• Zakończenie zawodów (wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej w dniu zakończenia 

roku szkolnego 2011/2012. 

• Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika zawodów  wyrażają  zgodę na przetwarzanie 

i publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz uzyskanych wyników podczas trwania całej 

edycji zawodów.  W/w dane osobowe będą publikowane na stronie RODoN-u.  

Oświadczenia składają w macierzystej szkole. 

 


