KONKURS GEOGRAFICZNY
1.

Cele edukacyjne
 Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów geografią.
 Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i umiejętności formułowania oceny oraz
praktycznego rozwiązywania problemów.
 Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznych.
 Poszerzanie wiedzy o własnym kraju i regionie geograficznym.
 Kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu
codziennym.
 Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych, społecznych i kulturowych.
2.

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczniów

Obowiązuje Podstawa programowa przedmiotu geografia dla II etapu edukacyjnego: klasy
IV – VIII - rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2017, poz. 356).
Etap I (czas pracy: 60 minut, liczba punktów: 40)
Arkusz zadań opracowują nauczyciele w szkole macierzystej uczniów. Zadania powinny
obejmować najważniejsze treści z punktu widzenia kształcenia geograficznego i nie
wykraczać poza podstawę programową.
Etap II (czas pracy: 90 minut, liczba punktów: 40)
Z podstawy programowej treści opisane w punktach: I – VIII.
Spoza podstawy programowej:

obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej,

obliczanie czasu słonecznego, strefowego i urzędowego,
Etap III (czas pracy: 90 minut, liczba punktów: 40)
Z podstawy programowej treści opisane w punktach: IX – XVIII.
Spoza podstawy programowej:

obliczanie wysokości górowania Słońca w różnych szerokościach
geograficznych
w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,

obliczanie szerokości geograficznej na podstawie znanej wysokości górowania
Słońca,

znajomość mapy politycznej świata.
Na każdym etapie konkursu uczestnik powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami
z zakresu:
 posługiwania się różnymi źródłami informacji (map, planów, fotografii, rysunków,
wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych) w celu przetwarzania
i prezentowania informacji geograficznej;

 posługiwania się słownictwem geograficznym w celu opisywania oraz wyjaśniania
zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym;
 wykonywania obliczeń z zakresu astronomicznych podstaw geografii, geografii
fizycznej i społeczno-ekonomicznej;
 lokalizowania na mapach konturowych obiektów geograficznych, zjawisk i procesów
przyrodniczych, społeczno-gospodarczych oraz państw;
 czytania i interpretacji map o różnej treści i o różnych skalach;
 identyfikowania związków i zależności przyczynowo-skutkowych w środowisku
przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym z uwzględnieniem skal przestrzennych
(od lokalnej do globalnej), formułowanie uogólnień i twierdzeń o prawidłowościach;
 porównywania cech przyrodniczych i społeczno-gospodarczych wybranych regionów
i państw na podstawie map i danych statystycznych;
 wykazania zróżnicowania przestrzennego warunków środowiska przyrodniczego oraz
działalności człowieka na Ziemi;
 wykorzystania wiedzy i umiejętności w celu zrozumienia współczesnego świata
i miejsca, jakie zajmuje w nim każdy człowiek;
 zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego społeczeństw na świecie;
 uzasadniania konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
przyrodniczego (zasada zrównoważonego rozwoju).
3. Forma zadań
W arkuszach konkursowych wystąpią zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią,
zadania typu prawda – fałsz, zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania otwarte krótkiej
odpowiedzi, zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
4. Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów:
1) Tablice geograficzne wyd. Adamantan, 1998 i J. Balon, J. Desperak, wyd. Świat Książki,
2003.
2) Atlasy szkolne geograficzne świata i Polski wydawnictw: Nowa Era, Demart, Wiking i in.
– zgodne z aktualną podstawą programową kształcenia ogólnego.
3) Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2019, 2020.
4) J. Flis – Słownik szkolny – terminy geograficzne, Warszawa WSiP (wydanie dowolne).

