
 

 
REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO 

pt. „Polska w Europie” 

 

Rozdział 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 6-8 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. 

Szarych Szeregów w Stalowej Woli. 

2. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, podręcznikach geografii do klas 6 i 7 szkoły podstawowej poszerzone 

o zagadnienia szczegółowo przedstawione w rozdziale 4 niniejszego regulaminu. 

3. Cele konkursu:  

 zachęcanie uczniów do poszerzania i pogłębienia swoich wiadomości dotyczących 
geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Europy i Polski,  

  propagowanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, 

  poznanie środowiska geograficznego Polski i Europy, 

  doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł 
informacji geograficznej,  

 rozwijanie zainteresowania geografią,  

 promowanie osiągnięć uczniów. 
4. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Przedmioty/ 

Geografia. 

Rozdział 2 

ZADASY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

1. Zgłoszenie ucznia do udziału w konkursie, następuje w terminie nie później niż 30  

kwietnia 2020 r., osobiście u pani Lucyny Goc, przez wysłanie maila przez dziennik 

elektroniczny do pani Goc lub do swojego nauczyciela geografii, podając swoje imię i 

nazwisko oraz klasę, do której uczeń uczęszcza. 

2. Termin konkursu: zaplanowano na 7 maja 2020 r. godz. 13.00. 

3. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.  

4. Uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.  

5. Sala, w której zostanie konkurs przeprowadzony zostanie podana w późniejszym terminie. 
6. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu konkursu 

(nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi 

uczestnikami, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych 

niedozwolonych materiałów, środków łączności, w tym telefonów komórkowych).  

7. Uczeń podczas konkursu może korzystać z prostego kalkulatora i linijki. 

8. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test 

konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisję 
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konkursową, oddaniu pracy konkursowej i wyrażeniu zgody przez przewodniczącego 

komisji konkursowej.  

9. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu 

konkursu przewodniczący komisji konkursowej przerywa jego pracę. 

10. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje 

w sali na swoim miejscu.  

11. Po zakończonym konkursie uczniowie wracają na lekcje odbywające się wg planu. 

12. Z przyczyn niezależnych od organizatora termin i godzina przeprowadzenia konkursu 

może ulec zmianie. 

13. Wszelkich szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczyciel geografii – 

pani Lucyna Goc   

Rozdział 3 

INFORMACJE KOŃCOWE 

 

1. Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu nastąpi w terminie 7 dni od daty jego 

przeprowadzenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Przedmiot/Geografia. 

2. Nagrodą dla zwycięzców będą cząstkowe oceny celujące z geografii, pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody książkowe. 

3. Uroczyste nagrodzenie zwycięzców nastąpi w terminie późniejszym, po uzgodnieniu 

z dyrektorem szkoły.  

4. Sprawdzone prace konkursowe zostaną udostępnione uczniom po wcześniejszym 

umówieniu się z nauczycielem geografii – panią Lucyną Goc. 

 

Rozdział 4 

OGÓLNY ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
 

1. Analizowanie danych geograficznych i formułowanie wniosków na ich podstawie.  

2. Korzystanie z map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, 
tekstów źródłowych. 

3. Interpretowanie map różnej treści. 

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska 
przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzeń  
o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w 
Polsce i w Europie. 
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Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności 

1. Odczytywanie współrzędnych geograficznych i na ich podstawie obliczanie 
rozciągłości równoleżnikowej i południkowej. 

2. Ruchy Ziemi, wpływ ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi na zmiany w przyrodzie 
i życie człowieka, obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku, 
zależność między ruchem obrotowym Ziemi a rachubą czasu, obliczanie szerokości 
geograficznej na podstawie wysokości Słońca nad horyzontem, obliczenie długości 
geograficznej na podstawie różnic czasu słonecznego i strefowego. 

3. Znajomość mapy fizycznej i politycznej Europy. Charakterystyka środowiska 
geograficznego Europy. Skrajne punkty Europy. Przebieg granic oraz cechy linii brzegowej 
Europy. Rodzaje wybrzeży w Europie. Sieć wód powierzchniowych. Zróżnicowanie stref 
klimatyczno-roślinnych w Europie. Związek między zjawiskami wulkanicznymi 
i trzęsieniami ziemi a położeniem na granicy płyt litosfery. Atrakcje turystyczne Europy. 
Ludność Europy i jej zróżnicowanie, narodowości i języki krajów europejskich. Główne 
przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw w Europie. Wielkie miasta europejskie. 

4. Znajomość mapy fizycznej Polski. Zagadnienia geografii fizycznej Polski: skrajne 
punkty, cechy ukształtowania, przejściowość klimatu Polski, sieć rzeczna i jeziora, wpływ 
zlodowaceń na rzeźbę Polski, zróżnicowanie glebowe i roślinne Polski, cechy  krajobrazów, 
ochrona przyrody w Polsce. 

5. Zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej Polski: rozmieszczenie ludności, 
zróżnicowanie narodowościowe i religijne w Polsce, procesy urbanizacyjne. Duże miasta. 
Atrakcje turystyczne Polski.  Przynależność Polski do UE i ONZ. 

6. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej (historia UE, kraje założycielskie, kraje 
członkowskie, języki urzędowe, ustroje państwowe, flagi, symbole UE, jednostki 
monetarne, instytucje i organy (Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii 
Europejskiej, Komisja Europejska), Strefa Schengen). 

  
 

DZIAŁ 5 
WYKAZ LITERATURY  

 
1) Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej.  

2) Atlas szkolny. 

3) Oficjalny portal internetowy UE - https://europa.eu/european-union/index_pl  

4) Treści dotyczące Polski i Europy - www.epodreczniki.pl 
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