
 

 

KONKURS GEOGRAFICZNY 

ZOSTAŃ MISTRZEM MAPY X LO  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ! 

 

„Palcem po mapie- 

mapa, jako źródło informacji o Ziemi” 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

 
I. Cele konkursu. 

 

1. Popularyzacja wiedzy geograficznej. 

2. Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią. 

3. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym szczególnie  

z podstawowego źródła informacji geograficznej, jakim jest mapa. 

4. Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą. 

5. Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju, kontynentach, świecie. 

6. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii. 

7. Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą i zainteresowaniami. 

 

 

II. Uczestnicy konkursu 

 

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie X LO, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

klas geograficznych. 

 

 

III. Przebieg konkursu 

 

Konkurs odbywać się będzie od stycznia do maja 2015 roku. 

 Zaplanowane są trzy etapy rozgrywek, które będą polegały na wypełnieniu testu pisemnego związanego ze 

znajomością mapy fizycznej świata i Polski.  

I etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2015r. 

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani  uczniowie z najwyższą ilością punktów, w trzecim zaś 

spotkają się ze sobą finaliści konkursu. 

 

 

 

Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać u swojego nauczyciela geografii do dnia 15. 01. 2015r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Kryteria oceny. 

 

Test pisemny będzie oceniany wg opracowanego klucza odpowiedzi. 

I miejsce zajmuje uczeń, który otrzymał łącznie największą liczbę punktów i on zostaje laureatem 

konkursu. 

Miejsce II i III zajmują uczniowie z następnymi kolejno najwyższymi wynikami. 

 

 

 

V. Nagrody 

 

1. Za udział w konkursie każdy uczestnik otrzymuje punkty do oceny z zachowania. 

2. Za zajęcie miejsca I –tytuł  MISTRZA MAPY GEOGRAFICZNEJ X LO, ocena celująca z 

przedmiotu oraz nagroda rzeczowa. 

3. Za zajęcie miejsca II-tytuł   I V-CE MISTRZA MAPY GEOGRAFICZNEJ X LO, ocena bardzo 

dobra z przedmiotu  oraz nagroda rzeczowa. 

4. Za zajęcie miejsca III- tytuł   II V-CE MISTRZA MAPY GEOGRAFICZNEJ X LO, ocena bardzo 

dobra z przedmiotu oraz nagroda rzeczowa. 

 

 

 

VI. Zakres materiału. 

 Geografia fizyczna świata ( morza, zatoki, wyspy, cieśniny, rzeki, jeziora, niziny, wyżyny, 

góry, półwyspy, pustynie etc.) 

 Geografia fizyczna Polski (krainy geograficzne, rzeki, jeziora, puszcze, parki narodowe etc.) 

 Geografia osadnictwa Polski i świata (miasta, zespoły miejskie etc.) 

 Geografia polityczna świata 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

ŻYCZYMY SUKCESÓW ! 

 

 

 

Zespół nauczycieli geografii X LO 

 

 

 


